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RESUMO 

 

Esta dissertação busca contribuir para a reflexão sobre a produção de 

conhecimento acadêmico e sua comunicação em áreas de prática projetual, bem 

como expor os modos como esse trabalho vem sendo encaminhado no Brasil. 

Aborda, dentre outros fatores, a discussão da validade do uso de elementos não 

textuais, como imagens, desenhos, diagramas e demais elementos que formam 

parte dessa prática. 

A metodologia desta pesquisa envolveu a análise de oito trabalhos 

acadêmicos em áreas de prática projetual, individual e comparativamente, 

desenvolvidos no âmbito de Programas de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo brasileiros e disponíveis no acervo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP. Estas análises são 

apresentadas em forma de fichas e quadros comparativos. 

Conclui-se então, considerando as diferentes características encontradas 

nesses trabalhos com relação aos seus objetivos, métodos, percentual de 

texto/imagem e recursos iconográficos utilizados, que todos eles se encaixam nos 

moldes do rigor acadêmico e contribuem para a produção de conhecimento na área 

de processo de projeto em arquitetura. 

 

Palavras-chave: pesquisa acadêmica, prática projetual, processo de projeto, 

análises gráficas 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The goal of this dissertation is to contribute to the public awareness with 

regards to the production and communication of academic knowledge in the field of 

design process, as well as present examples on how this type of work is being 

conducted in Brazil. It takes into consideration, the speculation on the validity of 

employing non-textual elements such as images, mock-ups, diagrams and other non-

textual resources which are commonly used in this practice. 

The methodology in this research involved the analysis, both individually and 

comparatively, of eight scientific research projects in the area of design process 

which were conducted under the Architecture and Urbanism Graduate Program at 

the University of São Paulo and are available in the library of the School of 

Architecture and Urbanism – FAUUSP - at the same university. These analyses are 

presented in the form of summaries and comparison tables. 

The conclusion, considering all the different characteristics found in these 

research projects which relate to their goals, methods, the text/image ratio and 

iconographic resources used therein, is that they all respond the academic research 

practice and effectively standards contributing to the production of knowledge in the 

area of design process in architecture. 

 

Key words: academic research, practice-based research, design process, graphical 

analysis 
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JUSTIFICATIVA E CONTEXTO 

 

Como já foi dito, por ocasião do memorial de qualificação, a motivação que 

levou ao estabelecimento da problemática a ser estudada – o processo de projeto 

em arquitetura e a produção acadêmica em âmbito nacional – parte da experiência 

da autora como professora auxiliar de disciplina em ateliê de projeto. Nesse sentido 

é que se dá a abordagem da problemática que envolve a prática projetual na 

produção acadêmica da área de arquitetura e urbanismo. Debate Já estabelecido no 

âmbito europeu, mas ainda é um campo pouco explorado no Brasil.  

Partindo dessa premissa, esta pesquisa busca contribuir para a reflexão 

sobre a produção de conhecimento acadêmico e sua comunicação em áreas de 

prática projetual, além de permitir a compreensão sobre os modos como esse 

trabalho vem sendo encaminhado no Brasil. De acordo com Lima et al. (2011), a 

arquitetura, de forma similar às demais práticas projetuais (o design e as artes, por 

exemplo), é parte de um contexto mais amplo de pesquisa acadêmica, tanto nas 

universidades como nas diversas instâncias em que é financiada por agências de 

fomento ou outras instituições. Estas últimas acabam por estabelecer determinados 

padrões de seleção e avaliação genéricos e coletivos, em geral fundamentados nas 

práticas estabelecidas por áreas do conhecimento com maior tradição de pesquisa 

acadêmica. 

Lima et al. (2011) ponderam, entretanto, que parece ser consenso entre os 

pesquisadores da área de arquitetura e urbanismo (e das áreas de prática projetual 

em geral) que a pesquisa em projeto utiliza-se de instrumentos criativos complexos, 

muitos de estabelecida tradição prática, como os croquis, ferramentas 

características das áreas de arquitetura, urbanismo, etc. O emprego de tais 

ferramentas na pesquisa acadêmica pode configurar e/ou envolver questões 

metodológicas distintas daquelas presentes nas áreas das ciências tradicionais. 

Entretanto, não é por serem distintas que deixam de ser potencialmente 

interessantes para a investigação e pesquisa, seja no seu âmbito restrito, seja como 

contribuição para a pesquisa em geral. 
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Dessa forma, esta pesquisa aborda, dentre outros fatores, a discussão da validade 

do uso de elementos não textuais, como imagens, desenhos, diagramas, por 

exemplo, que formam parte da atividade projetual em pesquisa acadêmica. Esses 

elementos exercem um papel necessário dentro da pesquisa. Para as autoras 

Büchler e Lima (2008), a relação do desenho com o modelo de pesquisa e estrutura 

interpretativa é de equivalência e coerência: 

 
When the validation of the non-textual, in this case the architectural 
drawings, is done in terms of the textual it is required to respond to 
the values, and consequent requirements that are put on text, i.e. 
rules, grammar, skills, etc. In this equivalence mode, the non-text has 
a role in terms of the text, either as demonstration of evidence, 
illustration of examples, as object of study on which to base a text-
based interpretation, etc. 
 

Assim, esta pesquisa centrou seus esforços na análise dos trabalhos 

acadêmicos em áreas de prática projetual, desenvolvidos no âmbito de Programas 

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo brasileiros, selecionados dentro do 

universo de amostragem do acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo – FAUUSP. Eles foram analisados individualmente e em 

relação ao conjunto.  

Os métodos adotados, as estratégias e procedimentos de pesquisa baseiam-

se nos indicadores sugeridos por Lima et al. (2011), que sinalizam a pesquisa 

acadêmica em área de prática projetual.  

A presente análise é focada na proposta arquitetônica revelada pelos 

trabalhos selecionados. A intenção é realizar uma leitura dessas pesquisas, feita por 

meio do registro das informações acerca da presença de elementos de expressão 

não textuais. Entendem-se tais formas de expressão como parte do 

desenvolvimento de uma argumentação, acompanhada por representações gráficas 

e imagens características da comunicação de informação e transmissão de 

conhecimento na área de arquitetura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, há um crescente interesse dos estudiosos brasileiros em 

discutir e estudar as práticas projetuais em arquitetura, buscando identificar e 

descrever os modos pelos quais estas podem ser empregadas como forma de 

construção do conhecimento acadêmico. Esses estudos, em âmbito internacional, 

parecem ter despertado o interesse daqueles pesquisadores ao reconhecerem que 

importantes ideias, lançadas há anos, podem fazer a diferença no conhecimento da 

arquitetura no presente e no futuro. Entretanto, no Brasil, essa abordagem ainda é 

relativamente nova em pesquisas acadêmicas. 

Como pondera Anelli (2009), em seu texto para o IV Projetar, 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. Métodos e Procedimentos de várias áreas correlatas – 

das ciências humanas e das ciências exatas – foram incorporados com sucesso na 

pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, mas pouco se avançou no desenvolvimento 

de propostas que pretendiam definir especificidades da pesquisa nessa área.  

Com o objetivo de construir indicadores que favorecessem o reconhecimento 

e legitimação do projeto de arquitetura e urbanismo, como método e tema da 

pesquisa acadêmica, Lima et al. (2011) sugerem dois indicadores que sinalizam a 

pesquisa acadêmica em área de prática projetual: 1) Projetual – por meio da 

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 / Crítico – por meio da utilização de métodos históricos ou 

historiográficos, predominantemente textuais, que contextualizem, justifiquem e 

situem a preocupação de cunho projetual. Ambos foram adotados por esta 

dissertação como métodos para a análise do objeto de estudo: trabalhos 

acadêmicos em projeto de arquitetura no Brasil. 

Ao se observarem todas essas questões que envolvem os estudos 

acadêmicos em processo de projeto em âmbito nacional, verifica-se a possibilidade 
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de compreender sua importância na construção e consolidação enquanto produção 

de conhecimento acadêmico. 

Lima e os demais autores, ao indicarem um cenário favorável às pesquisas 

que tenham como método instrumentos projetuais de arquitetura, propõem uma 

analogia com o raciocínio de Sousa Santos em sua obra “Discurso sobre as 

Ciências” e pressupõem que o que é válido para os cientistas, de um modo geral, 

também pode ser, em certa medida, considerado válido para os arquitetos, pois 

estes, no contexto da pesquisa acadêmica, problematizam e produzem 

conhecimento não apenas sobre o projeto de arquitetura, mas a partir dele também. 

Nas palavras de Lima et al. (2011, p.7): 

 
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, 
parece 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. 
 

Segundo Cross (2001, p.55), embora a construção do conhecimento 

acadêmico em arquitetura necessite, frequentemente, apoiar-se em outras histórias 

e tradições quando apropriado, está também, paralelamente, formando sua própria 

cultura acadêmico/intelectual aceitável e defensável em seus próprios termos. Tal 

como Simon sugerira (apud 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. 

O artigo de Biggs e Büchler (2010)1, fornece uma abordagem mais 

sistemática sobre como identificar pesquisas dessa natureza. Estabelecem-se 

relações entre, a atividade profissional de alto nível, que é assumida como pesquisa 

                                                        
1 Professores da Faculdade de Indústrias Culturais e Criativas da Universidade de Helfordshire, na Inglaterra, 
“Oito Critérios para a Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual”. 
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nas áreas de prática projetual e, a pesquisa acadêmica nas disciplinas tradicionais. 

A partir daí, procura-se identificar possíveis aspectos em comum entre ambos os 

lados. Como os autores explicam, eles procuraram identificar a diferença entre a 

pesquisa tradicional e a pesquisa acadêmica, de modo que as informações 

coletadas fossem aproveitadas para atender às necessidades buscadas para o 

projeto e visando desvendar algo que os pesquisadores desconhecem. Os oito 

critérios estão divididos em: quatro critérios comuns às pesquisas tradicionais e 

quatro critérios particulares à pesquisa em prática projetual, descritos pelos autores 

como: 

1) Critérios ligados à pesquisa acadêmica tradicional: a) perguntas e 

respostas - quando se nota a ausência desses elementos, é possível que se esteja 

lidando com áreas de prática projetual; b) conhecimento - pressupõe-se a existência 

de diversos tipos de conhecimento, que geram expectativas quanto à sua 

contribuição; c) método - avalia-se a sequência de procedimentos adequados para 

cada pesquisador; d) público - que determina se questão, resposta ou método são 

relevantes para cada área. 

2) Critérios ligados a interesses específicos da pesquisa para a prática 

projetual: a) o papel do texto e da imagem, necessidade de se justificar o uso de 

elementos não textuais a fim de lhes atribuir papel relevante em sua pesquisa; b) o 

relacionamento entre a forma e o conteúdo, assim como entre os elementos textuais 

e os não textuais; c) a função da retórica, o impacto da linguagem sobre o que 

podemos ou não pensar ao interpretar uma obra; d) a função da experiência do 

pesquisador. 

Assim, passa-se para outra questão importante: enquanto tradicionalmente o 

termo “pesquisa” implica na existência de uma metodologia científica que garantiria 

a neutralidade do conhecimento produzido a partir de paradigmas teóricos, objetivos, 

desapaixonados, impessoais; atualmente, o termo “processo de projeto” reivindica o 

emprego de elementos da prática projetual, como aqueles de linguagem não textual 

e os de raciocínio propositivo, relacionado à natureza da atividade de projeto, com 

ênfase no processo criativo e, portanto, pessoal, como exemplificou Lima (2004) em 

seu doutorado. Em âmbito europeu, Lawson (2006, p.122-123), constrói uma 

perspectiva segundo a qual: 
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A diferença mais importante, óbvia e fundamental é que projetar é 
uma atividade essencialmente normativa, ao passo que a ciência é 
predominantemente descritiva. Os projetistas não visam tratar de 
questões sobre o que é, como e por que é, mas sim sobre o que 
pode ser e como deveria ser. Embora os cientistas possam nos 
ajudar a entender o presente e prever o futuro, os projetistas podem 
normatizar e criar o futuro; portanto, o seu processo merece um 
exame não apenas ético, como também moral. 
 

O levantamento inicial de bibliografia, focado em artigos publicados em 

periódicos, pareceu sugerir uma lacuna que, mesmo sendo detectada por outros 

autores, o presente trabalho visa frisar. Com base nas leituras de artigos 

internacionais e nacionais sobre processo de projeto, percebe-se que a maior parte 

do material encontrado no âmbito nacional é mais recente que aquele encontrado no 

contexto internacional. O que parece confirmar as impressões de Anelli (2009), Lima 

et al. (2011), Biggs e Büchler (2010) e outros, dizendo que a abordagem 

problemática da prática projetual na produção acadêmica – na área de arquitetura e 

urbanismo, conforme colocado no início – já é debate estabelecido no âmbito 

internacional, mas ainda é um campo pouco explorado no Brasil; tendo recebido 

mais atenção apenas recentemente. Conforme exemplificado na tabela abaixo:  

 

Ano Textos internacionais Ano Textos Nacionais 

1959 
BARNES, Edward Larabee. The 

Design Process: The MIT Press on 

behalf of Perspecta (Estados 

Unidos) 

  

1964 
LEON, Bruno. Creativity in 

Architectural Design: The ACSA 

Committee Reports: Blackwell 

Publishing (Estados Unidos) 

  

1979 
ARCHER, Bruce, Design as 

Discipline, Design Studies 

(Inglaterra) 

  

1982 
CROSS, Nigel, Designerly Ways of 

Knowing, Design Studies 

(Inglaterra) 

2001 
PERRONI, Rafael. A pesquisa em 

projeto e o projeto como pesquisa. 

XIX CLEFA. Mackenzie (São Paulo) 
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2001 
CROSS, Nigel. Designerly ways of 

knowing: design discipline versus 

design science. Massachusetts 

Institute of Technology: Design 

Issues (Inglaterra) 

2002 
VELOSO, Maisa; ELALI, Gleice. Há 

lugar para o projeto de arquitetura 

nos estudos de pós-graduação? 

Arquitextos, (www.vitruvius.com.br) 

2003 
A. Georges L. Romme. Making a 

Difference: Organization as Design. 

Organization Science, (Holanda) 

2004 
CAMPOS, José Carlos; SILVA, Cairo 

A. da. O projeto como investigação 

científica: educar pela pesquisa. 

Arquitextos, (www.vitruvius.com.br) 

2008 
Büchler, D. and A.G.G. Lima. 

Drawing about images: textual and 

non-textual interpretation. Working 

Papers in Art and Design 

(Inglaterra) 

2008 
Büchler, D. and A.G.G. Lima. 

Drawing about images: textual and 

non-textual interpretation. Working 

Papers in Art and Design (São 

Paulo) 

2008 
BIGGS, M. and BÜCHLER, D. Eight 

criteria for practice-based research 

in the creative and cultural 

industries, Art, Design & 

Communication in Higher Education. 

(Inglaterra) 

2009 
ANELLI, Renato. O Projeto de 

Arquitetura na Pesquisa Acadêmica: 

Especificidades, Limites e Desafios. IV 

Projetar 2009 - Projeto como 

Investigação: Antologia: Alter Market 

(São Paulo) 

Tabela 1. Demonstrativo da cronologia de referenciais teóricos – artigos pesquisados. 

 
 

Ao buscar contribuir para o debate sobre as questões da produção e 

comunicação do conhecimento acadêmico nas áreas de projeto de arquitetura e 

urbanismo, a presente investigação desenvolve a análise de um conjunto de oito 

trabalhos, englobando teses de livre docência, teses de doutorado e dissertações de 

mestrado.  

Como método de pesquisa, serão analisados os trabalhos desenvolvidos no 

âmbito de Programas de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo brasileiros. 

Buscamos quantificar e analisar a ocorrência da utilização de métodos projetuais, 

gráficos/visuais (não textuais) e sua articulação com a utilização de métodos 

teóricos/conceituais (textuais). Ao mesmo tempo, procurou-se identificar, nesses 

trabalhos, as características peculiares de pesquisa acadêmica em áreas de prática 

projetual, apontadas por autores como Biggs e Büchler (2010), Lima et al. (2011), 
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Anelli (2009) e Foqué (2010), dentre outros que se debruçaram sobre o assunto, e 

cujas reflexões integraram a estrutura teórica aqui desenvolvida. 

Objeto de estudo 

O critério de seleção se pautou pelo recorte de trabalhos acadêmicos em 

áreas de prática projetual no Brasil, dentro do acervo disponível na Biblioteca da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Pós Graduação – FAUUSP. Destaca-se 

que estes foram indicados por docentes com experiência na avaliação de projetos 

acadêmicos em áreas de prática projetual. 

Segue abaixo a lista dos oito trabalhos, sendo que quatro foram 

desenvolvidos por mulheres e quatro por homens:  

1) Os Projetos Residências Não-Construídos de Vila Nova Artigas em São Paulo. 

Doutorado de Ana Maria Tagliari Flório, 2012. 

2) O Desenho como Método de Estudo: Antônio Luis Dias de Andrade e a 

Arquitetura do Vale do Paraíba. Mestrado de Fábio Ferreira Lins Mosaner, 2012. 

3) A invenção da Luz Moderna. Doutorado de Lêda Maria Brandão de Oliveira, 2005. 

4) Sistema estrutural treliçado modular em madeira - SET 2M. Doutorado de Décio 

Gonçalves, 2012. 

5) Princípios de Arquitetura Moderna na Obra de Oswaldo Arthur Bratke. Doutorado 

de Mônica Junqueira de Camargo, 2000. 

6) Os croquis e os processos de projeto de arquitetura. Livre docência de Rafael 

Antonio Cunha Perrone, 2008. 

7) Edifícios de Escritórios na Cidade de São Paulo. Doutorado de Roberto Novelli 

Fialho, 2007. 

8) Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de 

arquitetura. Doutorado de Valéria Cássia dos Santos Fialho, 2007. 
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Estrutura da dissertação 

Capítulo 1 Quadro teórico de pesquisa 

Nesse capítulo, situou-se a importância de trabalhos acadêmicos que tenham 

uma abordagem gráfica/visual como estudo da arquitetura, com o intuito de 

contribuir para a reflexão sobre a produção de conhecimento acadêmico e sua 

comunicação em áreas de prática projetual. Apresentam-se estudos realizados por 

importantes autores, em âmbito internacional e nacional, revelando a importância, 

seriedade e relevância do tema. O objetivo do capítulo é destacar o valor desse tipo 

de investigação. Procurou-se definir características frequentemente encontradas em 

pesquisas acadêmicas, nas áreas de projeto de arquitetura, como métodos e formas 

de expressão não textuais, de modo a sintetizar o entendimento destes termos e 

desenvolver um preâmbulo para a análise das teses e dissertações sobre processo 

de projeto. Após a introdução ao tema, inicia-se um estudo mais focado no objeto da 

pesquisa.   

Capítulo 2 Pesquisa acadêmica em áreas de prática projetual no Brasil 

Nesse capítulo, será apresentado o universo de pesquisa, com as análises 

dos oito trabalhos acadêmicos em áreas de prática projetual, apresentado em forma 

de fichas, assim como os critérios de seleção do objeto da pesquisa, como exposto 

anteriormente.  

Essas fichas, nas quais nosso objeto de estudo é organizado, também 

contêm, de maneira detalhada, os métodos adotados para as análises que 

significam, portanto, uma expansão do projeto “Pesquisa Acadêmica em Áreas de 

Prática Projetual (PAAPP)” de Lima et al. (2011), que se utilizava de métodos 

semelhantes.  

Capítulo 3 Análise dos trabalhos e discussões 

A investigação é feita a partir da análise comparativa dos trabalhos 

acadêmicos. Pautada pelas propostas apontadas pelos autores estudados na 

primeira parte, os quais corroboram com os tópicos adotados nessas análises, 

pensados em torno das características e critérios peculiares à pesquisa acadêmica 

em áreas de prática projetual. 
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Agrupam-se os trabalhos selecionados, identificando e analisando suas 

particularidades e relações com o conjunto. São apresentados seis quadros, com os 

trabalhos analisados de acordo com suas características identificadas 

individualmente. Os textos, oriundos desses quadros, permitiram identificar 

características presentes nas quatro categorias de emprego do método projetual de 

análise propostas.   

Considerações Finais 

As conclusões parciais foram realizadas ao longo da pesquisa, especialmente 

no capítulo três. Nesse texto final, apresentou-se uma síntese dos resultados obtidos 

na pesquisa por meio, principalmente, da elaboração de quadros esquemáticos. 
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1 QUADRO TEÓRICO DE PESQUISA 

 

 

“Architectural design is on the crossroads of using scientific theories in practice and 

creating knowledge through practice”. 

Richard Foqué, (2010, p.225) 

Este capítulo tem o objetivo de destacar investigações importantes realizadas 

sobre o tema de pesquisas acadêmicas em processo de projeto de arquitetura, 

discorrendo acerca do que defendem autores reconhecidos nessa área. Desta 

maneira, pretende-se revelar a seriedade e o valor do estudo sobre a produção de 

conhecimento acadêmico e sua comunicação em áreas de prática projetual, 

justificando o tema que envolve essa dissertação. 

Ao desenvolver esta dissertação, notou-se que, em geral, as pesquisas 

acadêmicas sobre processo de projeto em arquitetura no Brasil são direcionadas por 

autores que aparecem de forma recorrente, caracterizando um grupo de 

pesquisadores que vêm reunindo esforços para o avanço da produção de 

conhecimento na área. Perrone é um exemplo, pois aparece em quase todos os 

trabalhos analisados, seja como orientador, membro das bancas ou com sua 

produção bibliográfica, bastante contemplada.  

A produção de conhecimento acadêmico, bem como sua comunicação em 

áreas de prática projetual, como dito anteriormente, de acordo com Lima et al. 

(2011), pode ser considerada dentre as práticas do design, das artes e da 

arquitetura, por exemplo; formando 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.  

Outro exemplo marcante são as ponderações de Anelli (2009), abordadas na 

introdução, quando o autor afirma que a consolidação do atual sistema de pós-

graduação, ao longo das últimas décadas, tem avançado sem que se defina, de 

modo consensual, o caráter e as especificidades da pesquisa na área de Arquitetura 

e Urbanismo. Métodos e Procedimentos de várias áreas correlatas – das ciências 

humanas e das ciências exatas – foram incorporados com sucesso na pesquisa em 
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Arquitetura e Urbanismo, mas pouco se avançou no desenvolvimento de propostas 

que pretendiam definir especificidades da pesquisa nessa área.  

O referencial teórico de partida, que permeia a abordagem e discussão que 

apresentamos ao longo da dissertação, consiste principalmente no trabalho dos 

autores: Lima et al. (2011), especialmente em seu projeto de pesquisa “Pesquisa 

Acadêmica em Áreas de Prática Projetual: Arquitetura e Urbanismo”; Anelli (2009), 

em palestra para o IV Projetar, com tema “O projeto de arquitetura na pesquisa 

acadêmica: especificidades, limites e desafios”; Biggs e Büchler (2010), em seu 

artigo “Oito Critérios para a Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual”; 

Campos e Silva (2004), no texto “O projeto como investigação científica: educar pela 

pesquisa”; Veloso e Elali (2002) em “Há lugar para o projeto de arquitetura nos 

estudos de pós-graduação?”; Cross (2001), principalmente em seu artigo 

“Designerly ways of Knowing”. Também os livros de Foqué (2010) “Building 

Knowledge in Architecture”; Lawson (2006) “Como Arquitetos e Designers Pensam” 

e  Kowaltowski et al. (2011) “O processo de projeto em arquitetura”.  

O relatório do projeto “Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual” - 

PAAPP contribuiu para estruturar a argumentação referente à compreensão dos 

problemas centrais nesse contexto de pesquisa, os quais se encontram na relação 

entre a prática projetual, os requisitos e padrões exigidos no âmbito acadêmico e a 

natureza do conhecimento e comunicação da pesquisa, que contém elementos de 

prática. Como afirmam (LIMA et al. 2011, p.52): 

 
As conclusões a que chegamos no final deste ano de pesquisa 
apontam para uma associação entre as formas tradicionais de 
pesquisa acadêmica com formas 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, e que no caso do universo analisado, 
invariavelmente se apresenta associado a outros métodos textuais, 
todos eles fundamentados em abordagens históricas, historiográficas 
e/ou críticas. 
 

Se Lima et al. (2011) ofereceram a perspectiva entre as relações do contexto 

da pesquisa tradicional e a validade da produção do conhecimento acadêmico a 
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partir do projeto de arquitetura, Biggs e Büchler (2010, p.150) referenciaram essa 

pesquisa sob o ponto de vista de como identificar suas especificidades na área de 

Arquitetura e Urbanismo. Em “Oito Critérios para a Pesquisa Acadêmica em Áreas 

de Prática Projetual”, os autores oferecem um ferramental que pode trazer avanços 

na questão do que constitui pesquisa acadêmica na prática projetual: 

 
[...] para se dirigir à questão, a comunidade precisa desenvolver um 
conjunto de critérios que podem ser usados para delimitar as 
fronteiras da pesquisa e identificar casos. Não afirmamos existir uma 
única resposta à pergunta, mas, pelos oito critérios propostos neste 
artigo, oferecemos um ferramental provisório com o qual acreditamos 
ser possível realizar alguns avanços. Os critérios têm esse potencial 
por contemplarem questões genéricas e transferíveis sobre o que 
constitui pesquisa acadêmica, ao invés de deixarem-se diluir pelos 
rótulos específicos às áreas e pelas particularidades da forma. 
 

Em “O projeto como investigação científica: educar pela pesquisa”, encontra-

se uma abordagem que aproxima o projeto arquitetônico da investigação científica. 

Campos e Silva (2004, p.1) ponderam que, apesar de existirem semelhanças entre 

ciência e projeto, os dois constituem momentos distintos e contrastantes: 

O projeto arquitetônico não está tão distante da investigação 
científica. Não lhe 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. Falta-lhe apenas, uma exposição 
sistematizada, uma formatação rigorosa para se enquadrar no que é 
exigido ao trabalho científico. Mas devemos reconhecer que a 
arquitetura possui o seu enquadramento epistemológico próprio e as 
suas metodologias próprias. 
 

Nesse contexto, Veloso e Elali (2002, p.3) contribuíram para fundamentar 

algumas análises sobre fazer projetos de pesquisa; já que uma das dificuldades 

encontradas deve-se ao fato de não existir uma delimitação muito clara de um 

campo disciplinar de pesquisa que seja próprio à área de projeto de arquitetura. As 

autoras, ao longo de suas páginas, exploram a ideia de que, no meio científico, o 

processo relacionado ao saber-fazer arquitetura e sua reflexão crítica encontram 

pouco espaço, uma vez que são mais frequentes 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: 
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Desta forma, alunos brilhantes em projeto, e desejosos de seguir 
carreira acadêmica (fato pouco provável há poucos anos atrás), são 
obrigados a se converterem em “cientistas”. Em seus projetos de 
pesquisa, veem-se obrigados a deslocar o eixo de trabalho para 
áreas afins (urbanismo, história, geografia), utilizando suportes 
teórico-metodológicos de outras disciplinas (psicologia ambiental, 
sociologia, conforto, sintaxe espacial), de forma a conferir 
“cientificidade” à análise do objeto arquitetônico. O que muitos 
acabam fazendo, na verdade, é avaliação de espaços construídos 
para fornecer subsídios para projetos futuros. Mesmo assim, análises 
“puramente arquitetônicas”, como as técnico-funcionais, estético-
visuais (morfológicas, tipológicas), ainda que pautadas em 
metodologias relativamente claras como a APO (Avaliação Pós-
Ocupação) de ambientes construídos, 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. Basta observar os dados disponibilizados on-line pelas 
duas maiores entidades de fomento à pesquisa e à capacitação de 
nível superior no país (CNPq e CAPES). Se a Arquitetura já recebe 
parcos recursos diante de outras áreas de conhecimento, mais 
escassos ainda são os recursos destinados a pesquisas voltadas 
para a sub-área “planejamento e projeto da edificação”. Ademais, 
são também raras pesquisas que contemplem especificamente 
metodologias de ensino e de pesquisa nesta área, sub-setor nem 
mesmo presente nas classificações existentes. 
 

Tendo em vista a intenção do debate estabelecido internacionalmente em 

torno das bases da pesquisa acadêmica em áreas de prática projetual, esta 

pesquisa analisa também a produção de Kowaltowski et al. (2011), fruto de um 

projeto de pesquisa que abordou o processo de projeto em arquitetura em suas 

diferentes facetas, desde seus aspectos cognitivos, como um processo de solução 

criativa de problemas, até os impactos mais recentes da tecnologia no trabalho do 

arquiteto e projetista.  

Segundo os autores, para a ciência, um dos objetivos de toda reflexão sobre 

um assunto é determinar se uma decisão pode ou não se basear em graus maiores 

de precisão; uma vez que a atividade científica dedica-se à descrição dos 

fenômenos e, para isso, deve escolher entre alternativas possíveis para formular 

hipóteses que expliquem uma observação. Enquanto em projeto, a decisão é a base 

fundamental da atividade, uma vez que o procedimento de escolha das alternativas 

possíveis determina as propriedades da solução final (KOWALTOWSKI et al., 2011, 

introdução): 

 
Em projeto a fundamentação da decisão pode estar em dois 
momentos distintos: na justificativa para uma escolha ou na 
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verificação de seu efeito. Em outras palavras, pode-se decidir por 
uma alternativa e avaliar suas consequências. No método científico, 
a decisão não é o objeto principal de escrutínio, mas sim a hipótese 
que se constrói a partir dela. Formular e verificar hipóteses é a base 
do pensamento científico. Isso acontece porque a ciência é 
essencialmente analítica: ela observa um fenômeno e procura seus 
elementos essenciais, as relações entre eles, e descreve seu 
comportamento por meio de hipóteses. Por sua vez, o projeto ocupa-
se da síntese, ao descrever como as coisas devem ser, no sentido 
de como funcionam e cumprem objetivos. Em suas atividades, tanto 
a ciência, ao formular hipóteses, quanto o projeto, ao tomar 
decisões, operam de modo semelhante. 
 

Portanto, para Kowaltowski et al. (2011), procurar a razão no processo de 

projeto é identificar os momentos em que a idealização do problema e a experiência 

pessoal do projetista possam ser livres para apresentar alternativas criativas e 

positivas, e permitir que o rigor e a sistematização comprovem as hipóteses e as 

verifiquem de forma adequada.  

Também foram selecionados textos com impacto internacional; pois, como 

dito anteriormente, no Brasil ainda é um campo pouco explorado. Para tanto, utiliza-

se a recente tradução do livro de Lawson (2006), que aborda tópicos como o papel 

do designer ou projetista em arquitetura, os componentes dos problemas em projeto 

e a busca de soluções. Tais aspectos são analisados com ênfase no processo 

criativo, com a tentativa de resumir a série de atividades que formam o processo de 

projeto. 

Como o de Cross (2001), que ao introduzir a noção do conhecimento pelo 

projeto, pondera que, embora a construção do conhecimento acadêmico em 

arquitetura frequentemente 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. No artigo, o 

autor procura abordar o trabalho científico no que diz respeito às distinções entre 

projeto e ciência. Para Cross (2001, p.51), apesar da aparente base científica de 

grande parte do trabalho de metodologistas de projeto, eles também procuraram 

fazer distinções entre design e ciência, refletido tal como ele cita: 

 
The scientific method is a pattern of problem-solving behavior 
employed in finding out the nature of what exists, whereas the design 
method is a pattern of behavior employed in inventing things...which 
do not yet exist. Science is analytic; design is constructive. 
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Diante das dificuldades em validar a produção do conhecimento acadêmico a 

partir do projeto de arquitetura, pesquisadores buscam, tanto em âmbito nacional 

como internacional, introduzir certas noções de como se pode construir uma cultura 

própria, tal como defende Cross (2001) citado anteriormente. 

 

1.1 Reflexão sobre pesquisa acadêmica e projeto de arquitetura no Brasil 

A natureza do termo “pesquisa em áreas de prática projetual”, de acordo com 

Biggs e Büchler (2010), muitas vezes sugere algumas provocações, que incitam a 

pergunta: o que isso significa? Por ser utilizado muitas vezes nesta pesquisa, 

tornou-se importante o esclarecimento do que significa uma “pesquisa sobre 

processo de projeto”. Como exposto anteriormente, Lima (2004) exemplifica bem 

esse ponto em seu doutorado, afirmando que, enquanto o termo “pesquisa” refere-

se a uma metodologia científica que garantiria a neutralidade do conhecimento 

produzido a partir de paradigmas teóricos, objetivos, desapaixonados, impessoais; o 

termo “processo de projeto” reivindica o emprego de elementos da prática projetual, 

como aqueles de linguagem não textual e os de raciocínio propositivo, que se 

referem à natureza da atividade de projeto, com ênfase no processo criativo. 

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. Segundo a pesquisa 

acadêmica em áreas de prática projetual em arquitetura e urbanismo – PAAPP, de 

Lima et al. (2011), os problemas centrais de pesquisa, nesse contexto, encontram-se 

na relação entre a prática projetual e os requisitos e padrões exigidos no contexto 

acadêmico, assim como a natureza do conhecimento e comunicação da pesquisa 

que contêm elementos da prática. 

Esta dissertação encaixa-se nos mesmos propósitos do PAAPP, os quais 

pretendem contribuir para a reflexão sobre a produção de conhecimento acadêmico 

e sua comunicação nas áreas de prática projetual, além das considerações sobre os 

modos como esse trabalho vem sendo encaminhado no Brasil. De acordo com os 

autores, ao citarem Sousa Santos que indica um cenário favorável às pesquisas que 

tenham como foco o projeto de arquitetura (LIMA et al., 2011, p.7): 
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[...] 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". 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’.  
[...] 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 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. 
 

Lima et al. (2011) refletem acerca de textos que estabelecem como 

referencial teórico Anelli (2009), Biggs e Büchler (2010), Cross (2001), Campos e 

Silva (2004), Veloso e Elali (2002), dentre outros, que como citado acima, tratam do 

caráter e das especificidades da pesquisa na área de Arquitetura e Urbanismo, os 

quais serão discutidos mais a diante.  

Os resultados alcançados pela pesquisa PAAPP apresentaram certa 

divergência em relação ao que estava previsto no projeto inicial. Pretendia-se chegar 

a um claro reconhecimento sobre a existência de elementos que distingam a 

natureza do projeto de arquitetura, quando empregados como “método projetual de 

investigação e pesquisa”, o que ocasionaria a construção de argumentos sobre a 

essência dessa diferença. Analisou-se uma amostragem ampla de casos, 

construindo argumentos com base nas características encontradas em teses e 

dissertações de arquitetura e urbanismo que empregam elementos do projeto de 

arquitetura como parte fundamental de sua argumentação. Observaram haver uma 

associação eficaz entre métodos tradicionais, em especial de natureza 

historiográfica, e métodos projetuais. Contudo, não foi possível constatar a 

existência de diferenças evidentes em relação aos métodos tradicionais de 

pesquisa. 
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A presença de “elementos da prática projetual”, e mesmo de um incipiente 

“método projetual”, tal como comparecem no universo dos trabalhos analisados, 

segundo Lima et al. (2011), sugere uma aproximação conceitual com a noção de 

“artefato”. Ponderam que esses elementos e esse método parecem formar 

construções não textuais que têm como objetivo trazer à tona um ou vários 

elementos da problemática proposta pelo trabalho/pesquisa e que não seriam 

passíveis de descrição, ou compreensão, por métodos textuais. 

Tendo em vista o objetivo inicial do PAAPP – a construção de indicadores que 

favorecessem o reconhecimento e legitimação do projeto de arquitetura e urbanismo 

como método e tema da pesquisa acadêmica –, os autores concluem sugerindo dois 

indicadores que sinalizam a pesquisa acadêmica em área de prática projetual: 1) 

Projetual – utiliza recursos imagéticos e não textuais, propositivos ou não, que 

representam a totalidade ou parte da obra arquitetônica, urbanística ou de design; 2) 

Histórico / Historiográfico / Crítico – utiliza métodos históricos ou historiográficos, 

textuais, que contextualizem, justifiquem e situem a preocupação de caráter 

projetual. Esses indicadores, foram aplicados nas análises dos estudos de caso 

realizadas nos capítulos 2 e 3 desta dissertação. 

Ao mesmo tempo, procurou-se identificar, em trabalhos acadêmicos, 

características peculiares da pesquisa em áreas de prática projetual, apontadas por 

esses autores, os quais defendem que o projeto de arquitetura e urbanismo, quando 

empregado como método e tema de pesquisa, constitui-se em método passível de 

ser descrito nos moldes do rigor acadêmico.  

Anelli (2009), professor titular do departamento de Arquitetura e Urbanismo 

da USP Campus de São Carlos, em sua palestra para o IV Projetar, avalia, ao longo 

de seu texto, que a consolidação do 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. Essa avaliação 

tem início nos primeiros doutorados na FAUUSP, em 1972, pouco depois da 

Reforma Universitária de 1968, quando já se viam as divergências entre o 

profissional praticante e o profissional acadêmico.  

O autor destaca algumas propostas que procuraram encarar a atividade 

projetual do arquiteto como forma de pesquisa, citando como exemplar o caso do 
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doutorado de Abrahão Sanovicz, com defesa em 1972, denominado “Projeto e 

Produção: por uma aproximação metodológica”, 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 do país. Anos mais 

tarde, em 1988, de acordo com Anelli (2009, p.2-3), Sanovicz retoma o tema nas 

páginas da revista “Projeto”: 

 
O ato de projetar (a passagem do estado de pré-consciência para o 
estado de consciência do projeto) é por demais conhecido. O projeto 
(resultado desse processo) é desconhecido, é a pesquisa. [...] Na 
distância do tempo e com o projeto já elaborado, dizemos: ‘É assim 
que pensávamos o uso deste espaço?’ Fazemos a leitura do projeto 
e descobrimos alguns avanços, ou alguns recuos. Mas podemos 
descobrir outras coisas interessantes. 
 

No entanto, segundo o autor, a relação entre atividade projetual e pesquisa 

acadêmica teve poucas oportunidades para esboçar a superação da divisão entre o 

exercício, dentro do campo profissional dos escritórios, e a experimentação 

inovadora nas universidades. Nesse contexto, identifica inicialmente o campo da 

pesquisa sobre processo de projeto de arquitetura com lacunas, três conjuntos de 

experiências nas quais se pode vislumbrar as potencialidades abertas para o 

desenvolvimento da atividade projetual nos programas de pós-graduação brasileiros 

– como sintetizou Lima et al. (2011 p. 9): 

 
1) Os Laboratórios de Habitação ou Canteiros Experimentais – que 
de acordo com o autor são derivados de uma confluência entre as 
proposições de Sérgio Ferro e as correntes de esquerda ligadas 
diretamente aos movimentos sociais e à ressonância da contracultura 
dos anos 1960/70 no Brasil. Relata, que neste período, desenvolveu-
se junto às escolas de arquitetura, uma importante linha de trabalho 
experimental, que constituíram um campo de elaboração de novos 
caminhos para a arquitetura nacional, tendo maior repercussão nos 
cursos de graduação, e que carregam uma concepção de pesquisa 
baseada na experimentação empírica da construção e da interação 
com a sociedade, isto é, havia o entendimento que a produção da 
construção deve ter uma relação peculiar entre teoria e prática. 
2) Pesquisa que desenvolvem sistemas construtivos a partir de novas 
tecnologias ou processos – Anelli relata que o contraste entre o grau 
de domínio tecnológico das grandes construtoras brasileiras, desde a 
metade do século XX, que, por sua vez, fazem opção pelas técnicas 
simples dos “Laboratórios de Habitação e Canteiros Experimentais”, 
citado acima, foram responsáveis pelo afastamento de todo um 
segmento da arquitetura brasileira das investigações tecnológicas de 
ponta, que eram realizadas nas universidades e institutos de 
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pesquisa. Entretanto, reconhece-se a preponderância de métodos e 
conceitos originados em outras áreas (como as engenharias, física e 
química). 
3) Estudos históricos sobre o projeto arquitetônico – O autor relata 
estudos históricos relacionados à arquitetura, tecnologia e política, 
em especial nos processos de revisão crítica da arquitetura moderna 
brasileira, iniciada na década de 1980. 
  

Anelli (2009) conclui que o trânsito interdisciplinar incorporou com sucesso 

métodos e procedimentos de várias áreas correlatadas – 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. As três linhas analisadas não pretendem 

representar a totalidade do quadro em pesquisa acadêmica em arquitetura no Brasil, 

identificando algum desdobramento consequente da proposta do projeto como 

pesquisa que não signifique a mera elevação da rotina do escritório ao status de 

trabalho científico. Segundo Lima et al. (2011, p.13):  

 
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”. 
 

Como aspecto problemático em pesquisa que lida com temas ligados à 

prática projetual no Brasil, Veloso e Elali (2002) falam sobre a falta de 

reconhecimento, por parte das agências financiadoras, e do rigor metodológico com 

que as pesquisas que utilizam métodos projetuais são encaminhadas. As autoras 

ponderam que "análises puramente arquitetônicas", como as técnico‐funcionais, 

estético‐visuais (morfológicas, tipológicas), ainda que pautadas em metodologias 

relativamente claras, como a Avaliação Pós‐ocupação (APO), são 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, o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CNPq e CAPES) confirma essa 

afirmação. 
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Veloso e Elali (2002), em seu artigo “Há lugar para o projeto de arquitetura 

nos estudos de pós-graduação?”, utilizam a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) como exemplo para abordarem questões como a formação docente, 

as mudanças no perfil dos pós-graduandos e a descontinuidade entre graduação e 

pós-graduação, o que bem ilustra a situação também verificável em outros centros 

do Brasil. Com isso, elas pretendem sugerir alguns elementos de discussão. 

Por exemplo, as autoras observam que, no meio científico, o processo 

relacionado ao saber-fazer arquitetura e sua reflexão crítica encontram pouco 

espaço, já que são mais frequentes 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.  

Um dado importante colocado 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. 

Segundo Lima et al. (2011), essa postura dificulta a “incorporação dos novos 

perfis de profissionais do ensino, da pesquisa e da prática projetual”, o que acontece 

por vários motivos, desde as ofertas de disciplina por áreas de concentração, até ao 

perfil dos professores orientadores, sendo que, para muitos, a função da graduação 

é capacitar o aluno para a prática de projeto arquitetônico; e a pós-graduação tem 

como objetivo fazer uma reflexão crítica sobre produção existente e também 

produzir novos conhecimentos úteis para a sociedade. Ponderam que os alunos de 

pós-graduação, na produção de seus projetos de pesquisa, precisam apoiar-se em 

suportes técnico-metodológicos de outras disciplinas, pois não existe uma 

delimitação clara de um campo disciplinar de pesquisa próprio à área de projeto de 

arquitetura; isto é, para definir e avaliar o objeto arquitetônico, o pesquisador, muitas 

vezes, deve recorrer a instrumentos de outras linhas de conhecimento. 

No que diz respeito à questão da impossibilidade de uma ciência 

arquitetônica, que significa a causa maior dos problemas enfrentados pela 

arquitetura nos estudos de Pós-graduação, segundo Veloso e Elali (2002), está 
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vinculado ao estereótipo do arquiteto uma imagem de ser dotado de criatividade 

intuitiva. Tal como Lima et al. (2011, p.15), ao refletir sobre o texto das autoras: 

 
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 artigo, Veloso e Elali (2002) concluem ser evidente a necessidade 

de investimento na formação e capacitação docente, mas ponderam que é preciso 

abrir mais espaço e que se disponibilizem mais recursos para pesquisa na área de 

projeto de arquitetura. Concluem afirmando que um grande avanço poderia ser 

obtido com a superação da dicotomia entre “ciência” e “criatividade”, muito comum 

nessa área acadêmica, o que implica necessariamente em revisão de paradigmas 

tradicionais, derrubada de preconceitos e abertura de espaços para a inovação. 

Campos e Silva (2004), em seu artigo “O projeto como investigação científica: 

educar pela pesquisa”, constroem ainda algumas aproximações entre o projeto 

arquitetônico e a investigação científica. Consideram que a ambos não lhes faltam 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. Mas sim, faltaria apenas uma exposição 

sistematizada e uma formatação rigorosa para se enquadrarem no que é exigido ao 

trabalho científico, fazendo a observação de que a arquitetura possui o seu 

enquadramento epistemológico próprio e suas metodologias próprias.  

Ponderam que, apesar de existirem semelhanças entre ciência e projeto, os 

dois constituem momentos distintos e contrastantes: a ciência realiza suas análises 

metódicas, conduzidas pela razão, para chegar aos mais altos níveis de abstração, 

já o que melhor define a arquitetura não é a análise, mas a síntese; não é a 

abstração, mas a concreção (CAMPOS; SILVA, 2004, p.3): 

 
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 
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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. 
 

Acreditam que as exigências materiais e espirituais que condicionam a 

arquitetura são formuladas pelo conhecimento intelectual e estão profundamente 

identificadas com o pensamento científico, no qual a razão comanda a análise que 

busca o próprio conhecimento em si. Por isso, existe a necessidade do 

conhecimento científico ser apropriado pelo arquiteto. A razão, em diálogo fluente 

com a sensibilidade e a análise, sempre na busca constante da síntese, isto é, o 

conhecimento para si e não apenas em si (CAMPOS; SILVA, 2004, p.2): 

 
As exigências materiais e espirituais que condicionam a arquitetura e 
a situam no tempo e no espaço são formuladas, 
preponderantemente, pelo conhecimento intelectual, daí a 
necessidade de o arquiteto possuir sólida formação nesse setor. Mas 
esta formulação intelectual na arquitetura tem características 
especiais: apropria-se do conhecimento sempre tendo em conta a 
poiésis que vai elaborar, pois aquilo que for proposto 
intelectualmente – o conceito – deverá ser traduzido para a 
linguagem arquitetônica mediante o conhecimento sensível, visando 
à forma arquitetônica. 
  

Em um novo contexto, segundo os autores, enquanto a ciência tem o seu 

objeto perfeitamente claro e delimitado, permitindo uma abordagem metódica, a 

arquitetura confronta-se com problemas complexos e imprecisos, mas, apesar 

dessas diferenças, existe um movimento de aproximação, de convergência entre 

elas. A perspectiva construtivista acolhe e abriga, sem restrições, o projeto de 

arquitetura como produção de conhecimento, como ciência, a arquitetura não só é 

ciência, mas também paradigma de ciência pós-moderna. 

Afirmam que análise e síntese são movimentos complementares do 

pensamento, no entanto, a ciência privilegia a análise. Entende-se por científico o 

conhecimento que se quer organizar. Enquanto o projeto é o conhecimento 

organizado. Projeto é reinterpretação da realidade, isto é, a ciência é desconstrução, 

e projeto é reconstrução. Ponderam ainda que ideia e imagem são duas formas de 

pensar e que, por sua vez, não atuam separadamente (CAMPOS; SILVA, 2004, p.6): 
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A capacidade Inter semiótica caracteriza o designer; ele compreende 
intelectualmente as questões políticas, econômicas, culturais, 
sociais, técnicas e humanas e as traduz numa imagem – a forma”. 
Ele é capaz, também, na imagem ler os significados políticos, os 
econômicos, os culturais e todos os demais significados presentes 
na genealogia das ideias. 
 

Neste contexto, os autores citam Rudolf Arnheim, que declara que para 

harmonizar estas diversas estruturas, a mente humana dispõe de dois processos 

cognitivos: a percepção intuitiva e a análise intelectual. Para Campos e Silva (2004), 

na pesquisa arquitetônica, a pergunta é dominantemente intelectual – ou verbal – e 

a resposta é dominantemente imagética – ou não verbal. Eles admitem ser inegável 

que, entre ciência e mito-poiésis, exista a dimensão artística. Nessa dimensão, no 

entanto, processos semelhantes também acontecem, aspecto que respeita a relação 

ideia/imagem e conteúdo/forma. 

Também falam sobre Schön, que reconhece, no projeto de arquitetura, uma 

forma de investigação e declara que “reflexão na ação” é um tipo de 

experimentação, afirmando que há rigor na mesma. Isso acontece de três modos, tal 

como Lima et al. (2011, p.16) tratam em seu texto: 

 
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 [...] 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 
consequências 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.”  
 

Lima et al. (2011) concluem dizendo que o artigo “O Projeto como 

Investigação Científica: Educar pela Pesquisa” defende a ideia de “Posição Situada”, 

a que se referem também Biggs e Büchler (2010), os quais serão analisados mais 

adiante, para a prática projetual como pesquisa acadêmica, situando-a nas mesmas 

condições das disciplinas tradicionais. 

Publicado paralelamente ao projeto de Lima et al. (2011), o livro de 

Kowaltowski et al. (2011), “O Processo de Projeto em Arquitetura da Teoria à 

Tecnologia”, nasceu de um projeto de pesquisa com apoio da Fundação de Amparo 
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à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP); abordando o tema processo de 

projeto arquitetônico em seus diversos aspectos, dando ênfase ao processo criativo 

e à tomada de decisões em arquitetura, as quais, além de garantirem qualidade ao 

projeto, permitem o estabelecimento efetivo de conexões e inter-relações entre 

estudos e pesquisadores. 

Conforme os autores, não existem métodos rígidos ou universais quando se 

trata de processo de criação arquitetônica. O padrão de pensamento dos projetistas 

é formado por: raciocínio, memória, evolução de ideias, criatividade e experiência. E 

dentre as maneiras particulares de projetar, alguns procedimentos de tratamento de 

informação são: coleta e análise de dados, entrevistas com profissionais de 

destaque, observações, estudos de caso e comparações entre a atuação de 

profissionais experientes e novatos. Para os autores, a análise dos mecanismos 

cognitivos de bons profissionais é o caminho para aprender como essas pessoas 

pensam. As informações iniciais recebidas pelo arquiteto precisam ser processadas 

e ordenadas, para formar conceitos, princípios e referências.  

Ponderam que os estudos pioneiros definem a criatividade como capacidade 

de produzir ideias novas ou originais, mas só a novidade não é suficiente para 

classificar um ato criativo, ele também deve ter propósito e contribuir para uma 

solução. Para os autores, dessa maneira, a criatividade gera novidade, ideias e 

soluções úteis para resolver problemas; resultando em invenções ou produtos com 

valor científico, técnico, social ou estético.  

Para Kowaltowski et al. (2011), a compreensão científica sobre como funciona 

o processo mental de criação e projeto parece estar no campo das hipóteses e das 

primeiras teorias, e não no campo do mistério, apontando um novo campo de 

investigação para a compreensão do processo de projeto. Afirmam que procurar 

razão no processo de projeto é identificar os momentos em que a idealização do 

problema e a experiência pessoal do projetista possam ser livres para apresentar 

alternativas criativas e positivas, além de permitir que o rigor e a sistematização 

comprovem as hipóteses e as verifiquem de forma adequada.   

Afirmam ainda que os projetistas iniciam o processo de projeto sem saber 

exatamente como será a morfologia daquilo que vão projetar. Por meio da 
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otimização de um grande número de restrições e requisitos parcialmente 

conflitantes, o processo de projeto evolui em busca da “solução ideal”.  

E também que diversos métodos e estruturas de processo de projeto foram 

criados e aplicados especificamente para a Arquitetura; porém esses métodos, do 

ponto de vista do controle do processo de projeto, dividem o projeto entre a busca 

de uma solução adequada e o controle e avaliação dos padrões dessa busca. 

Ponderam que esse ponto de vista é mais amplo e flexível, pois permite uma melhor 

adaptação às diversas situações de projeto, além de agregar as vantagens do 

método sistemático e as flexibilidades e particularidades da atividade criativa 

(KOWALTOWSKI et al., 2011, p.80): 

 
Existem diversas maneiras de descrever o processo de projeto 
arquitetônico e como este interfere na produção do edifício. Algumas 
são mais precisas, outras são mais vagas. O problema das 
descrições, segundo Broadbent (1973), é que dizem pouco sobre o 
que se deve saber do processo de projeto. Um dos motivos é que 
geralmente elas são superficiais e abordam a criatividade como 
principal componente do processo de projeto, interpretando-a como 
uma atividade estática. Outro problema esta na complexidade e 
variedade do processo de projeto. Este varia em função da natureza 
do problema do projeto, do perfil do projetista e das necessidades 
dos clientes, entre outros fatores. Ele pode empregar métodos mais 
explícitos e sistemáticos ou subjetivos e pouco sistemáticos. Por 
outro lado, autores como Barber e Hanna (2001), Vries e Wagter 
(1991) e Lawson (2005) mostram que o processo de projeto 
arquitetônico apresenta características mais ou menos comuns, que 
devem ser consideradas nas investigações nesta área. 
 

Concluem que o processo de projeto arquitetônico é dinâmico, composto por 

diversas fases intercaladas por ciclos de decisões e métodos diversificados, dos 

mais sistemáticos aos mais intuitivos. Esse processo exige que os projetistas 

realizem certas atividades e tenham habilidades específicas para buscarem a 

solução do projeto desejada. Não existe um método único para resolver os 

problemas, pois cada caso é particular e precisa de soluções específicas. Diferentes 

métodos, ferramentas, técnicas e formas de representação são necessários para 

lidar com diversas variáveis: sociais, culturais, legais, funcionais, estéticas, 

econômicas, psicológicas, tecnológicas, de conforto ambiental; e com diferentes 

escalas: regionais, urbanas, do edifício e do objeto. Como consequência, as equipes 

de projetos tornaram-se multidisciplinares, contando com a participação de 

especialistas de diversas áreas.  
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Tendo em vista a intenção do debate estabelecido em torno das bases da 

pesquisa acadêmica em áreas de prática projetual, os autores reuniram esforços 

para disponibilizar traduções de obras importantes da área do processo de projeto 

para o português, possibilitando a ampliação do debate acerca dos diversos temas 

relacionados, em âmbito nacional. Foi traduzida a obra de Lawson (2006) “How 

Designers Think: The Design Process Demystified”, considerada uma discussão 

fundamental sobre o processo de projeto em arquitetura, a qual será analisada a 

seguir, ao tratar da pesquisa acadêmica em arquitetura em âmbito internacional. 

 

1.2 Pesquisa acadêmica e prática arquitetônica: contexto internacional 

Assim como outras culturas intelectuais nas ciências e nas artes, que se 

concentram em suas formas subjacentes de conhecimento peculiares aos cientistas 

e aos artistas, é conveniente concentrar-se nas formas "projetuais" de conhecer, 

pensar e agir. Segundo Shön (1983 apud LIMA et. al., 2011, p.16), as práticas de 

projeto de fato possuem sua forma conveniente e substancial de apropriação da 

cultura intelectual, sugerindo que seria prudente evitar confundir os objetivos e 

problemáticas da pesquisa acadêmica em projeto como aqueles relativos a 

diferentes culturas ligadas às ciências e às artes. Isso não significa que se deve 

ignorar estas outras culturas, que muitas vezes possuem tradições mais sólidas de 

pesquisa do que a que se tem na arquitetura. 

Nesse contexto, Lawson (2006) aponta o papel do designer ou projetista em 

arquitetura, os componentes dos problemas em projeto e a busca de soluções. Os 

estilos de pensamentos são analisados com ênfase no processo criativo, com a 

tentativa de resumir a série de atividades que formam o processo de projeto. Em 

uma tentativa de entender o que define o processo de projeto enquanto pesquisa 

científica.  

Entretanto, Biggs e Büchler (2010), em seu artigo “Oito Critérios para a 

pesquisa academia em áreas de prática projetual”, abordam, de maneira 

sistemática, como identificar pesquisas em áreas de prática projetual. Estabelecem 

relações entre, a atividade profissional de alto nível, que é assumida como pesquisa 

nas áreas de prática projetual, e a pesquisa acadêmica nas disciplinas tradicionais. 

A partir daí, procura-se identificar possíveis aspectos em comum entre ambos os 
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lados. Como explicam, buscaram estabelecer a diferença entre a pesquisa e a 

pesquisa acadêmica, de modo que as informações coletadas fossem aproveitadas 

para atender às necessidades do projeto e visando desvendar algo que os 

pesquisadores desconhecem. Por outro lado, segundo Lima et. al. (2011) a pesquisa 

acadêmica requer a descoberta de algo que ninguém sabe, isto é, não apenas o 

pesquisador. Isso a torna cumulativa.  

Biggs e Büchler (2010) apresentam certos posicionamentos com relação às 

áreas de prática projetual: Posição Situada x Posição Isolacionista. É chamada de 

Posição Situada, um posicionamento de condições iguais às demais áreas, o qual 

parece mais vantajoso aos autores. Enquanto a Posição Isolacionista considera as 

áreas de prática projetual, de alguma forma, carentes de critérios e regras especiais. 

São estabelecidos os oito critérios que dão nome ao artigo e que 

fundamentam, inicialmente, o julgamento do problema pesquisa acadêmica em 

áreas de prática projetual. Os primeiros quatro critérios, que formam o núcleo do que 

também caracteriza os modelos tradicionais e dominantes da pesquisa acadêmica, 

isto é, são comparáveis à pesquisa de alto nível em outras áreas – pergunta e 

resposta, conhecimento, métodos e públicos – e outros quatro critérios específicos, 

que caracterizariam particularmente o modelo de pesquisa acadêmica em área de 

prática projetual. Esses quatro critérios, por sua vez, são introduzidos de maneira 

provisória, a fim de explorar-se as ligações entre eles e os quatro critérios anteriores 

– texto e imagem, forma e conteúdo, retórica e experiência. Biggs e Büchler (2010) 

sugerem que todos os outros conceitos centrais de pesquisa acadêmica em área de 

prática projetual podem ser derivados a partir dos oito critérios e que esses podem 

ser usados para a identificação de pesquisas dessa natureza. 

Os quatro critérios comuns às pesquisas tradicionais são descritos, pelos 

autores como: 

 

• Perguntas e Respostas – quando a questão da pesquisa acadêmica 

tradicional está muito atrelada ao levantamento de indagações, perguntas e 

suas possíveis respostas e soluções. É inevitável que a pesquisa tenha uma 

pergunta, questão ou foco central, sendo essencial que o pesquisador 

consiga propor uma resposta ou reação a ela como contribuição. A pergunta 
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pode ser emoldurada por um tema, ao invés de uma pergunta particular. 

Quando se nota a ausência desses elementos, é possível que se esteja 

lidando com áreas de prática projetual; 

 

• Conhecimento – pressupõe-se a existência de diversos tipos de 

conhecimento que geram diferentes expectativas quanto a sua contribuição. 

Podem ocorrer de maneira explícita e/ou teórica, prática, incorporada e/ou 

pessoal. O entendimento que se tem do conhecimento e a expectativa de 

como e em que o conhecimento irá contribuir é condicionado pelas diferentes 

convenções, pertencentes aos diferentes públicos. Isso significa que 

perguntas, respostas e métodos não podem ser transferidos livremente de 

uma disciplina para outra, porque perguntas e respostas podem ficar sem 

sentido à medida em que são recontextualizadas; 

 

• Método – avalia o método adequado para cada pesquisador. Consiste em 

analisar o quanto a resposta de determinado trabalho está atrelada à 

pergunta. O vínculo entre pergunta, resposta e método é representado em 

forma de diagrama, desenvolvido pelos autores:  

 

 
Fig. 1: Representação diagramática das condições necessária  

para pesquisa acadêmica. Fonte: BIGGS; BÜCHLER, 2010, p. 44 
 

• Público – o público é capaz, segundo Biggs e Büchler (2010), de determinar 

se uma questão, uma resposta e um método são importantes. Os autores 

pressupõem que, além do público acadêmico em geral, um público 

especializado irá acessar a pesquisa. Como exemplificado em forma de 
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diagrama, elaborado por eles, o público acadêmico em geral e o público 

especialista estão situados dentro da grande área representada pelo 

retângulo maior externo, demonstrando a preocupação de manter a pesquisa 

dentro de uma “Posição Situada”, em que as definições não são unilaterais. O 

retângulo menor, no centro, contém perguntas, respostas e métodos que 

fazem sentido para o público especializado. O novo conhecimento, que faz 

sentido para a comunidade especializada, com mediação apropriada, fará 

também sentido para o público acadêmico como um todo: 

 

 
Fig. 2: Representação diagramática de público especializado  

e consequências para o conceito de conhecimento em  
diferentes áreas. Fonte: BIGGS; BÜCHLER, 2010, p. 46 

 

Os quatro critérios ligados a interesses específicos da pesquisa para a prática 

projetual foram descritos pelos autores como: 

 

• O Papel do Texto e da Imagem – o pesquisador, em áreas de prática 

projetual, por vezes, precisa identificar e de alguma forma tentar justificar o 

uso de elementos não textuais ou não linguísticos a fim de lhes atribuir algum 

papel em sua pesquisa. As imagens facilitam a descoberta de algo que não 

poderia ser verificado através de nenhum outro meio. Mas apesar de 

contribuírem para o conhecimento, imagens não substituem o texto, que 

numa pesquisa acadêmica explicita afirmações, raciocínios e possibilita um 

meta-comentário que explica as técnicas; 
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• O Relacionamento Entre a Forma e o Conteúdo – denominação atribuída 

pelos autores à relação entre os elementos textuais e os elementos não 

textuais. O conhecimento trazido por uma tese acadêmica deve estar situado 

num contexto histórico e crítico. É possível alcançar esse posicionamento 

sem o uso de palavras, entretanto parece ser inevitável que nos afastemos do 

artefato em si. O desejo de incluir imagens dentro da pesquisa deve ser 

questionado em sua relevância para complementação do que está querendo 

ser dito. Uma questão mais frutífera seria investigar o que seria perdido se o 

conteúdo de uma tese não tradicional fosse apresentado em uma forma 

tradicional; 

 

• A Função da Retórica – 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, bem como o fato de a 

interpretação fazer parte da leitura de determinada obra. Pode existir um 

modelo de conhecimento e comunicação diferente nas áreas não linguísticas. 

 

• A Função da Experiência – pesquisadores-praticantes, no geral, consideram a 

experiência como contribuição mais importante de um objeto, apesar disso, 

esse é um componente problemático na pesquisa acadêmica devido a sua 

subjetividade filosófica e à experiência pessoal de cada indivíduo. A 

experiência subjetiva não deve ser o foco na atividade de pesquisa, pois pode 

acarretar em contribuições ambíguas ou com falta de clareza na pesquisa 

acadêmica. 

Biggs e Büchler (2010) afirmam que não existe uma única possibilidade de 

resposta ou solução à pergunta, mas que, no entanto, por meio de análises dos oito 

critérios propostos, eles oferecem um ferramental com a qual pode-se fazer alguns 

avanços de modo a alimentar o debate na área. Concluem sugerindo que, para se 

dirigir à questão, a comunidade precisa desenvolver um conjunto de critérios a 

serem usados para delimitar as fronteiras da pesquisa e identificar casos, uma vez 

que esses critérios contemplam questões genéricas e transferíveis sobre o que 

constitui pesquisa acadêmica. 
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Segundo Cross (2001) em seu artigo “Designerly ways of Knowing”, ao fazer 

uma breve revisão de algumas das preocupações históricas que emergiram no que 

diz respeito à relação entre design e ciência, relata que essas preocupações 

surgiram fortemente na década de 1920, com uma busca por produtos de design 

científicos, e na década de 1960, com uma preocupação para o processo de 

concepção científica. Períodos esses importantes para história moderna do projeto. 

Pondera também que as mesmas preocupações continuam atuais. 

Afirma que as aspirações de “cientifizar” o projeto surgiram fortemente desde 

o início do século XX, envolvidas pelo desejo de produzir trabalhos de arte e design 

baseados na objetividade e na racionalidade, isto é, com os valores da ciência. O 

autor também relata que “A conferência sobre Métodos de Projeto”, realizada em 

Londres, em setembro de 1962, foi considerada como o evento que marcou o 

lançamento da metodologia de projeto como uma disciplina ou campo de 

investigação. E que o desejo do movimento foi baseado no processo de projeto 

(assim como o design de produtos) e na objetividade e racionalidade. 

Ainda segundo Cross (2001), questões fundamentais também foram criadas 

por Rittel e Webber, que caracterizaram os problemas de projeto e planejamento 

como problemas “ímpios”, fundamentalmente reservados às técnicas de ciência e 

engenharia, as quais os trataram como problemas “domésticos”. 

Relata que uma “metodologia de projeto” continuou a se desenvolver 

fortemente, especialmente na engenharia e em alguns ramos do design industrial, 

embora com muito poucas provas de aplicações práticas e resultados. E que os 

frutos desses trabalhos emergiram em uma série de livros sobre métodos de 

projetos na engenharia e metodologias nos anos de 1980. O autor diz que esta 

mesma época, e um pouco depois nos anos de 1990, foi marcada por outro 

desenvolvimento significativo: o surgimento de novas revistas sobre pesquisa em 

design, teorias e metodologias. Pondera que, apesar da aparente base científica de 

grande parte do trabalho de metodologistas de projeto, eles também procuraram 

fazer distinções entre design e ciência, como refletido nas seguinte citação (CROSS, 

2001, p.53): 

 
So we might conclude that design science refers to an explicitly 
organized, rational, and wholly systematic approach to design; not 
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just the utilization of scientific knowledge of artifacts, but design in 
some sense as a scientific activity itself. This certainly is a 
controversial concept, challenged by many designers and design 
theorists. 
 

No entanto, ao tratar do “projeto científico”, o autor sugere que a ciência do 

projeto refere-se ao corpo do trabalho atento a improvisar o entendimento do projeto 

através de métodos “científicos” de investigação. Ele deixa claro que uma “ciência 

do projeto” não é a mesma coisa que um “projeto científico”.  

Na visão de Cross (2001), ao introduzir-se a noção do conhecimento pelo 

projeto, como citado no inicio da dissertação, a construção do conhecimento 

acadêmico em arquitetura frequentemente necessita apoiar‐se em outras histórias e 

tradições quando apropriado, mesmo que paralelamente, construindo sua própria 

cultura acadêmica/intelectual, aceitável e defensável em seus próprios termos. Tal 

como Simon (1969 apud CROSS, 2001 p.50) sugerira, 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.  

Portanto, segundo o autor, projeto como disciplina pode significar estudo do 

projeto em seus próprios termos, e com seus rigores culturais, isto é, pode significar 

uma ciência do projeto baseada na reflexão prática do projeto: projeto como 

disciplina, mas não projeto como ciência. Essa disciplina procura desenvolver um 

domínio independente de abordagens da teoria e pesquisa em projeto. E a base da 

doutrina dessa disciplina é de que existem formas de conhecimento especial para a 

conscientização e habilidade de um projetista/designer, independente das diferenças 

profissionais do domínio da prática do projeto (CROSS, 2001, p.55): 

 
What designers especially know about is the "artificial world" – the 
human-made world of artifacts. What they especially know how to do 
is the proposing of additions to and changes to the artificial world. 
Their knowledge, skills, and values lie in the techniques of the 
artificial. (Not "the sciences of the artificial.") So design knowledge is 
of and about the artificial world and how to contribute to the creation 
and maintenance of that world. Some of it is knowledge inherent in 
the activity of designing, gained through engaging in and reflecting on 
that activity. Some of it is knowledge inherent in the artifacts of the 
artificial world (e.g., in their forms and configurations-knowledge that 
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is used in copying from, reusing or varying aspects of existing 
artifacts), gained through using and reflecting upon the use of those 
artifacts. Some of it is knowledge inherent in the processes of 
manufacturing the artifacts, gained through making and reflecting 
upon the making of those artifacts. And some of each of these forms 
of knowledge also can be gained through instruction in them. 
 

Como dito anteriormente, embora a construção do conhecimento acadêmico 

em arquitetura frequentemente necessite apoiar‐se em outras histórias e tradições 

quando apropriado, deve ter também sua própria cultura intelectual forte e 

adequada. Portanto, deve-se evitar inundar a pesquisa em projeto com diferentes 

culturas importadas ou das ciências ou das artes. O autor conclui que se tem de ser 

capaz de demonstrar que os padrões de rigor nessa cultura intelectual, ao menos, 

igualam-se aos dos outros campos de investigação. 

Lawson (2006)2, discute assuntos como: o papel do projetista em arquitetura, 

os componentes dos problemas em projeto e a busca de soluções. Os estilos de 

pensamentos são analisados com ênfase no processo criativo, com a tentativa de 

resumir, de forma bastante impulsiva, a série de atividades que, segundo ele, 

formam o processo de projeto. 

Nesse contexto, o autor aborda quatro assuntos: o controle do processo de 

projeto, a estrutura dos problemas de projeto, a natureza da atividade de projeto e a 

filosofia do método de projeto, com ênfase na natureza da atividade de projeto.  

Para Lawson (2006), é comum projetistas de muito sucesso dizerem que 

conseguem descrever os projetos com mais facilidade do que os processos. O fato é 

que se escreve muito mais sobre projetos do que sobre processos. Uma vez que o 

projeto, enquanto processo, é a solução formada antes de projetar como produto 

final. A atividade de projetar envolve um processo mental sofisticado, capaz de 

manipular muitos tipos de informações, misturando-as num conjunto coerente de 

ideias e, finalmente, gerando alguma concretização dessas ideias. Tal processo, 

normalmente, assume a forma de um desenho, mas também pode ser um 

cronograma. Projetar é uma habilidade altamente complexa e sofisticada, que tem 

de ser aprendida e praticada, como se pratica um esporte ou se toca um instrumento 

musical.  
                                                        
2 Professor emérito da Faculdade de Estudos de Arquitetura da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, em 
seu livro “Como Arquitetos e Designers Pensam”, com primeira edição datada de 1980. 
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No entanto, é mais importante, como coloca o autor, o “desenho de projeto”. 

Desenho que não é feito pelo projetista para comunicar-se com os outros, mas sim, 

faz parte do próprio processo de pensamento que chamamos de projetar.  

Ao tratar sobre o que Lawson (2006) denomina “Mapeamento do processo de 

projeto”, afirma que todos os projetistas precisam ser criativos, alguns projetistas, 

como os arquitetos, os designers de interiores e os desenhistas industriais, precisam 

de uma noção visual bem desenvolvida e, em geral, é necessário que se desenhe 

bem. 

O mapeamento nos diz que os projetistas devem reunir informações sobre o 

problema, estudá-lo, imaginar uma solução e desenhá-la, embora não 

necessariamente nessa ordem. Com base nisso, podemos ver o plano de trabalho 

como realmente é: uma descrição, não do processo, mas dos produtos do processo 

(LAWSON, 2006, p. 66): 

 
Portanto, o bom projeto costuma ser uma resposta integrada a toda 
uma série de questões. Se houvesse uma característica única que 
pudesse ser usada para identificar os bons projetos, seria a 
capacidade de integrar e combinar. Um bom projeto é quase um 
holograma: a imagem inteira está em cada fragmento. Em geral, não 
é possível dizer qual parte do problema se resolve com qual parte da 
solução. Elas simplesmente não se correspondem dessa maneira. 
 

Desenvolve um estudo baseado na investigação dos geradores de problemas 

de projeto em suas variações, a fim de formar um modelo que nos permita entender 

a natureza desses problemas. Descreve que a própria relação entre cliente e 

projetista é uma parte significativa do processo de projeto e que, até certo ponto, o 

modo como os projetistas percebem e entendem os problemas é função do modo 

como essa relação funciona.  

Assim, boa parte dos projetos é encomendada por clientes que não serão os 

usuários, como por exemplo, em arquitetura pública, como hospitais, escolas e 

moradias, que costumam ser projetados por arquitetos que têm relativamente pouco 

contato com os usuários das edificações. Isso torna mais difícil para o projetista a 

tarefa de entender o problema, ele cita Zeisel que aludia o que ele chamou de 

“lacunas” à “clientes pagantes” e “clientes usuários”, e mostrou que embora quase 
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sempre haja boa comunicação entre projetistas e clientes pagantes, há uma lacuna 

na comunicação de ambos com os clientes usuários. 

 

 
Fig. 3 Modelo de Zeisel da lacuna entre usuários  
e necessidades. Fonte: LAWSON, 2006, p. 89 

 

Nesse contexto, Lawson (2006, p.89-90) também diz que é comum o público 

considerar artístico o produto dos projetos, às vezes até como “obras de arte”, e que 

muitas vezes os projetistas também são artistas de fato; mas que eles, ao contrário 

dos artistas, não podem se dedicar exclusivamente a problemas que tenham 

interesse pessoal para si: 

 
Sem dúvida, o processo criativo que pode dar origem a uma obra de 
arte tem muito em comum com o processo de projeto, e os mesmos 
talentos podem ser necessários em ambos. Espera-se, dos 
projetistas, assim como dos artistas, que não apenas resolvam 
problemas, mas também levem ao processo os seus problemas e 
interesses. No entanto, nesse sentido, o projetista costuma sofrer 
mais restrições do que o artista. 
 

Ainda no que diz respeito aos problemas de projeto, acerca das funções das 

restrições do projeto, o autor construiu um modelo em que, em teoria, cada um dos 

geradores pode contribuir com cada tipo de restrição. No entanto, na prática, cada 

um tende a gerar bem mais de um tipo do que dos outros. Cliente/usuário é 

responsável pela maioria das restrições radicais, e é provável que contribua com 

algumas simbólicas, enquanto o projetista é o maior gerados das restrições formais 

e práticas, e também contribui com as simbólicas. É mais importante a tarefa do 

projetista de integrar e coordenar todas essas restrições.  
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Fig. 4 Modelo completo de problemas do projeto. 

Fonte: LAWSON, 2006, p. 106 
 

Esse modelo de problemas de projeto é uma estrutura dentro da qual pode-se 

examinar muitas questões, mas que não pretende fazer parte de um método de 

projetar, apenas ser um auxílio para o entendimento da natureza dos problemas do 

projeto. Portanto, só ajuda indiretamente a criar um processo de projeto. Sugere que 

reconhecer a natureza do problema e reagir com um processo de projeto adequado 

parece ser uma das habilidades mais importantes na atividade de projetar. 

As considerações de Lawson (2006), sobre “o projeto como contribuição ao 

conhecimento” relata que, o processo de projeto é afetado pelas incertezas do 

futuro, podendo-se considerar que esse processo varia de acordo com o tipo de 

problema abordado. Apresenta uma série de tentativas para definir o processo de 

projeto como uma sequência de operações, cada uma delas a seu modo e com as 

suas falhas. Refere-se à Zeisel ao apresentar uma abordagem mais madura sobre a 

discussão da natureza da pesquisa e dos vínculos entre ambiente e comportamento. 

O qual propõe admitirmos que admitíssemos que projetar tem cinco características, 

sendo que a primeira delas consiste em três atividades elementares chamadas por 

Zeisel (1984 apud LAWSON, 2006, p.116) de “imaginar”, “apresentar” e “testar”. 

 
Imaginar é uma palavra muito bonita para descrever o que o grande 
psicólogo Jerome Bruner chamou de “ir além das informações 
dadas”. É claro que isso nos leva ao terreno do pensamento, da 
imaginação e da criatividade. 
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Na segunda atividade, a apresentação nos leva ao terreno do desenho e do 

papel central que este desempenha no processo de projeto. Por fim, a atividade de 

testar, definida por Lawson (2006, p.85), como ponto o qual pode-se ou não medir o 

grau de sucesso do processo de projeto: 

 
Na análise final, seria insensato que os projetistas tivessem a 
esperança de encontrar um processo que os protegesse da tarefa 
dolorosa e difícil de exercer o juízo subjetivo em situações em que 
fatores quantitativos e qualitativos têm de ser levados em conta. A 
tentativa de reduzir todos os fatores a uma medida quantitativa 
comum, como o valor monetário, geralmente serve apenas para 
transferir o problema para a avaliação.  
[...]  
Os projetistas e aqueles que tomam decisões semelhantes às de um 
projeto, capazes de afetar profundamente a vida de muita gente, não 
podem mais esperar que os seus juízos de valor sejam feitos sem 
transparência. Esses processos de projeto em grande escala 
precisam suscitar, com clareza, a participação de todos os que serão 
substancialmente afetados. No entanto, não devemos esperar que o 
processo de projeto seja tão claro, lógico e aberto quanto o método 
científico. Projetar é uma atividade confusa que envolve juízos de 
valor entre alternativas que podem oferecer, ao mesmo tempo, 
vantagens e desvantagens. É improvável que haja uma resposta 
correta ou mesmo ótima no processo de projeto, e é bem possível 
que não concordemos acerca dos méritos relativos das soluções 
alternativas. 
 

Nesse contexto, Lawson (2006) diz que os projetistas baseiam-se em 

informações para decidir como as coisas podem ser, mas também que utilizam 

informações para saber se as coisas poderiam funcionar bem. E que, sendo comum 

que a mesma informação seja usada desses dois modos, o ato de projetar pode ser 

considerado um tipo de processo investigativo e, portanto, uma forma de pesquisa.  

Resume algumas características importantes dos problemas e das soluções 

dos projetos a cerca das lições que se pode aprender a respeito da natureza do 

processo de projeto. Considera que essas características costumam estar 

intimamente interligadas e, portanto, há alguma repetição, e que, quando tomadas 

em conjunto, revelam um quadro geral da natureza do ato de projetar. 

Como citado anteriormente, uma das dificuldades de desenvolver um 

mapeamento do processo de projeto é que nunca se sabe com certeza quando 

todos os aspectos do problema já foram revelados, uma vez que os problemas do 

projeto são gerados por vários grupos ou indivíduos com graus variados de 
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desenvolvimento no processo de tomada de decisões, Também deixa claro que não 

é possível esperar que muitos componentes dos problemas de projeto surjam antes 

que haja alguma tentativa de gerar soluções. Portanto, não se deve esperar uma 

formulação estática e completa dos problemas de projeto, sendo preciso considerar 

que esses mantêm uma tensão dinâmica com as soluções do projeto.  

Defende também que não apenas é provável que os projetistas imaginem 

soluções diversas, como também percebam os problemas de forma variada, e que, 

até certo ponto, tal entendimento dos problemas de projeto e das informações 

necessárias para resolvê-los depende das ideias de solução. Pondera ainda que, em 

grande parte, a decisão é pragmática, isto é, depende do tempo, do poder e dos 

recursos à disposição do projetista; parecendo sensato começar no nível mais alto 

que seja razoável e factível. 

Ao tratar das características acerca das soluções do projeto, o autor sugere 

que, como os problemas de projeto não podem ser totalmente determinados, nunca 

existirá uma lista exaustiva de todas as soluções possíveis para esses problemas. 

Diz que, quase invariavelmente, projetar envolve fazer concessões e que o modo 

como se fazem as concessões e acomodações é uma questão de discernimento 

habilidoso. Portanto, não existem soluções ótimas para os problemas de projeto, 

mas sim toda uma série de soluções aceitáveis; mas isso se os projetistas 

conseguirem pensar nelas, e provavelmente cada uma se mostrará mais ou menos 

satisfatória de várias maneiras para clientes ou usuários diferentes (LAWSON, 2006, 

p. 119-120):  

 
As soluções de um projeto raramente correspondem exatamente às 
partes identificadas do problema. Em vez disso, o mais comum é que 
uma ideia na solução seja uma reação integrada e holística a vários 
problemas. 
[...] 
Cada projeto, seja construído ou fabricado, ou mesmo que 
permaneça na prancheta, representa um tipo de progresso. As 
soluções dos projetos em si são extensamente estudadas por outros 
projetistas e comentadas por críticos. Para a atividade de projetar, 
elas são o que as hipóteses e teorias são para a ciência. Formam a 
base sobre a qual avança o conhecimento do ato de projetar. 
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Nesse contexto, o autor conclui que o término da solução de um projeto não 

serve apenas ao cliente, mas permite ao projetista desenvolver as suas ideias de 

maneira pública e verificável.  

Na visão de Lawson (2006, p.122), como os problemas de projeto escapam a 

descrições completas e permitem um número inesgotável de soluções, o processo 

de projeto não pode ter um fim determinado e identificável, isto quer dizer que a 

tarefa do projetista nunca acaba e, provavelmente, sempre é passível de melhora. 

Não existe nenhum modo bom e infalível de projetar, a solução de um projeto não é 

apenas o resultado lógico do problema e, portanto, não há nenhuma sequência de 

operações que garanta o resultado. Ele defende que controlar e variar o processo de 

projeto é uma das habilidades mais importantes que o projetista tem que 

desenvolver. 

 
A questão de quais são os problemas mais importantes e que 
soluções resolvem com mais sucesso esses problemas costuma ser 
carregada de valor. Portanto, frequentemente a resposta que os 
projetistas devem dar a essa questão é subjetiva. 
 

Por meio dessa análise da natureza dos problemas de projeto, deixa claro 

que é inevitável que o projetista dedique considerável energia a identificar problema. 

E destaca como uma característica central do pensamento moderno sobre o ato de 

projetar, o fato de se considerar que problemas e soluções surgem juntos, em vez 

de se seguirem logicamente. Portanto o processo é menos linear do que indicam os 

mapeamentos discutidos anteriormente, e bem mais controverso, isto é, tanto o 

problema quanto a solução ficam mais claros à medida que o processo avança. Uma 

vez que achar problemas e produzir soluções não podem ser consideradas 

atividades predominantemente lógicas, é de se esperar que o processo de projeto 

exija o mais alto nível de pensamento criativo. 

Ao indicar um “rumo a um modelo de projeto”, Lawson (2006, p. 266), afirma 

que projetar é um fenômeno complexo demais para ser descrito por um diagrama 

simples, existem vários grupos de atividades que acontecem quando projetamos. 

Assim, um modelo do pensamento ao projetar deveria incluir toda uma riqueza de 

variações, como ele descreve:  
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Vimos que as palavras “projeto” e “design” aplicam-se a uma 
variedade imensa de atividades, que inclui, em um dos extremos, 
algo que poderia também ser chamado de “engenharia” e, do outro, 
algo que poderia ser chamado de “arte”. Vimos que projetar é um 
processo altamente pessoal e multidimensional. Vimos que os 
projetistas costumam colaborar em equipes e que, nelas, os 
indivíduos desempenham papéis bem especializados. Alguns podem 
ser muito bons na idealização conceitual inicial e outros, mais hábeis 
nas formas de representação, como desenhos, maquetes ou 
modelagem em computador. Outros ainda podem ser mais 
habilidosos na concretização técnica das ideias, ou mesmo na real 
fabricação dos objetos projetados. 
 

O autor apoia-se nas conclusões de Cross (1990 apud LAWSON 2006), que 

desenvolveu uma lista muito útil e exigente de habilidades, que a partir do que os 

projetistas costumavam fazer, ele especifica as capacidades que esses precisam ter. 

De acordo com Cross, os projetistas: 

 
Produzem soluções novas e inesperadas, toleram a incerteza, 
trabalham com informações incompletas, aplicam a imaginação e a 
capacidade de previsão construtiva a problemas práticos e usam 
desenhos e outras formas de modelagem como meio de resolver 
problemas [...] Eles têm de ser capazes de resolver problemas mal 
definidos, de adotar estratégias focadas na solução, de empregar o 
pensamento abdutivo/produtivo/posicional e de usar meios não 
verbais, gráficos e de modelagem espacial. 
 

Nesse contexto, conclui sua obra propondo um modelo flexível da atividade 

de projetar, para tanto, ele sugere grupos de atividades e habilidades que ele julga 

serem necessárias, e que costumam ser encontradas em projetos bem-sucedidos. 

São elas: “formular”, “movimentar-se”, “representar”, “avaliar” e “refletir”. E descreve 

essas atividades como:  

• formular – são os modos de entender os projetos, com o qual os projetistas 

precisam ter a habilidade de encontrar e expressar os problemas, entendê-

los e examiná-los para identificar as possíveis soluções. Quer se pense nisso 

como reformulação dos problemas, quer como identificação de elementos 

para explicitá-los e desenvolver suas características; 

 

• representar – as representações são produtos básicos do processo de 

pensar, esse processo depende muito do trabalho em equipe e de métodos 

habilidosos e especializados de representação. Como coloca o autor, “é difícil 
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imaginar Santiago Calatrava trabalhando sem o seu maquetista, ou Frank 

Gehry sem os seus modeladores no computador”;  

 

• movimentar-se – aqui, a ideia é mais desenvolvida e recebe clareza, é mais 

detalhada ou substanciada ou, ainda, aprimorada em certo sentido, ela é 

mudada para aproximar-se de forma definida e factível. Essa atividade 

envolve a transformação de uma ideia existente em outra diferente, embora 

mantendo algumas características originais; 

 

• avaliar – os projetistas precisam ser capazes de fazer avaliações objetivas e 

subjetivas e, assim, conseguirem formar juízos sobre os benefícios relativos 

a cada uma delas. Portanto, projetar envolve, tipicamente, julgar alternativas 

com base em muitas dimensões que não são possíveis de redução a um 

sistema único de medição;  

 

• refletir – ao projetar, essa atividade nos permite duas interpretações: o que o 

autor chamou de “refletir em ação”, quando o projetista reflete mais ou menos 

continuamente sobre o entendimento corrente do problema e a validade da 

solução ou soluções que vêm surgindo; e “refletir sobre a ação”, que pode 

ser considerada uma combinação de questionamentos sobre quais 

problemas foram examinados e quais foram negligenciados para, depois, 

perguntar se os processos de representar, formular e movimentar-se foram 

todos aplicados no caso. 

Com isso, Lawson (2006) diz que os projetistas conseguem negociar até um 

entendimento satisfatório, tanto o problema quanto a solução, dando aos clientes e 

usuários projetos no mínimo factíveis. E que essas habilidades, além de serem 

claramente importantes e fundamentais ao projetar, podem ser adquiridas e 

desenvolvidas. E ainda, o modo como o projetista aborda o aprimoramento das 

habilidades de projetar durante sua carreira é algo extremamente pessoal. 

As reflexões apresentadas pelos autores ao longo deste capítulo, dentre 

outros que terão suas ideias abordados nos próximos capítulos, cujas teorias e 

opiniões sintetizam a reflexão sobre a prática projetual arquitetônica na pesquisa 
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acadêmica brasileira e internacional, integram a base conceitual das análises 

empregadas nesta pesquisa.  
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2 PESQUISA ACADÊMICA EM ÁREAS DE PRÁTICA PROJETUAL NO 

BRASIL 

 

 

“Desenhos trazem à presença, tornam reais objetos imaginados, aproximam entes 

distantes, fazem explicativo o desconhecido e o incompreensível”. 

Rafael Perrone, (1993, p.24) 

 

Como já abordado anteriormente, esta pesquisa inicia-se na busca por 

trabalhos acadêmicos que tenham uma abordagem gráfica/visual como estudo da 

arquitetura, com o intuito de contribuir para a reflexão sobre a produção de 

conhecimento acadêmico e sua comunicação em áreas de prática projetual. Para 

realização desta pesquisa, foi eleito um conjunto de oito trabalhos, englobando teses 

de livre docência, teses de doutorado e dissertações de mestrado, desenvolvidas no 

âmbito de Programas de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo brasileiros. O 

universo de amostragem selecionado encontra-se no acervo da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP.  

Com base no referencial teórico de pesquisa apresentado, foram 

estabelecidos critérios de análise dos tópicos fundamentais dos trabalhos 

acadêmicos, por meio das características e critérios peculiares à pesquisa 

acadêmica em áreas de prática projetual, apontadas por alguns autores importantes. 

Para Biggs e Büchler (2010), a ideia de cooperação entre os elementos textuais e 

não textuais é vista como um “relacionamento entre forma e conteúdo”. Por 

exemplo, Borden e Ray (2009) nos fornecem parâmetros quanto ao que se espera – 

em número de palavras – de uma dissertação de mestrado (em torno de 40.000 

palavras) e uma tese de doutorado (em torno de 80.000 palavras); já quanto ao 

papel de roteiro dessa pesquisa, Lima et al. (2011) propõem indicadores que nos 

permitiram reivindicar o emprego da linguagem não textual e do raciocínio 

propositivo para 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 em arquitetura.  
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Os autores Borden e Ray (2009), em seu livro “The Dissertation: arquitecture 

student’s handbook”, concordam entre si que a pesquisa acadêmica na área de 

arquitetura pode assumir características variadas, não encontrando um consenso 

sobre qual ou quais formas específicas essas pesquisas deveriam assumir, no 

entanto, eles também defendem que existe um certo número de características 

comuns à maioria delas. 

O objetivo principal desse levantamento foi registrar informações acerca da 

presença de elementos que incluam formas de expressão não textuais, como parte 

do desenvolvimento de uma argumentação; cujos exemplos são as representações 

gráficas e imagens características da comunicação de informação e conhecimento 

na área de arquitetura. Nesse panorama, a pesquisa acadêmica em projeto de 

arquitetura enquanto processo de produção do conhecimento, nesta dissertação, 

como exposto, fundamentou-se na análise dos trabalhos acadêmicos, segundo os 

indicadores sugeridos por de Lima et al. (2011): Projetual e Histórico/Historiográfico. 

A construção desses indicadores se dá à luz dos autores citados acima, dentre 

outros, como por exemplo Scrievener, dos quais alguns foram pesquisados mais a 

fundo por esta dissertação. 

1) Projetual – O emprego do método projetual, tal como foi feito no conjunto 

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 

modo satisfatório, de descrição, ou compreensão, por métodos textuais tradicionais. 

2) Histórico / Historiográfico / Crítico – A descrição desse método apoia-se 

nos tópicos: Empirismo – baseado na noção de que a história pode ser construída 

pela pura organização dos fatos, mantendo a objetividade e distância do assunto; 

Iconografia – busca identificar ideias ou temas recorrentes na história; História e 

Teoria Hegeliana – o progresso alcançado por alguns indivíduos específicos, em 

países específicos, em que a arquitetura, de algum modo, representa um período 

histórico em particular; Histórico Social – textos dedicados ao contexto social da 

arquitetura; História e Teoria Política – a relação da arquitetura com circunstâncias 

externas à profissão, interpretadas em relação a determinadas posições ligadas à 

filosofia política; História e Teoria Operativas – textos escritos a favor de um tipo 
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particular de arquitetura contemporânea; Estudos Teóricos e Interdisciplinares – 

textos de arquitetura que fazem referência a teorias e disciplinas externas à 

arquitetura; Ciências Sociais – emprego de métodos das ciências sociais para 

examinar aspectos da arquitetura; Escrita Pessoal – o autor adota uma abordagem 

altamente subjetiva e frequentemente poética da arquitetura; e por fim, Estudos 

fundamentados em Análises Visuais – abrange explorações baseadas na prática 

projetual, tal como consideradas pelos autores Borden e Ray (2009), que nos 

remetem de volta ao indicador 1: Projetual. 

Através do banco de dados bibliográficos no catálogo da faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo – FAUUSP – Pós Graduação, na área de concentração de 

Projeto de Arquitetura, sob um universo de amostragem de 672 registros, foram 

selecionados 8 trabalhos considerados exemplares, listados no QUADRO 1, no qual 

estão descritos os autores, os títulos, a instituição de ensino, ano de conclusão e as 

categorias de cada um. 

Por inserir-se no âmbito do projeto de pesquisa “Feminino e plural: Percursos 

e projetos de arquitetas e designers” (FAPESP/Mackpesquisa – 2012 em 

andamento), que representa um desdobramento da Pesquisa Acadêmica em Áreas 

de Prática Projetual (PAAPP) de Arquitetura e Urbanismo (Mackpesquisa/AHRC – 

2010-2011), este trabalho teve como critério de seleção a escolha de 50% de 

trabalhos femininos e 50% de trabalhos masculinos. Um segundo critério utilizado foi 

consultar membros do grupo de pesquisa com experiência na avaliação de projetos 

acadêmicos em áreas de prática projetual que indicaram os trabalhos, aqui 

analisados, como reconhecidos no âmbito acadêmico.  

Ao proceder com a análise desses trabalhos, apresentados em forma de 

fichas robustas, buscando uma padronização do estudo das teses e dissertações de 

forma a facilitar a comparação entre eles, foi verificado que os mesmos abordavam o 

tema processo de projeto, com maior ou menor profundidade, de forma 

gráfica/visual. A descrição dos autores e resumo das obras encontram-se no 

QUADRO 2. Esses foram os trabalhos selecionados para fundamentar a presente 

dissertação, com o objetivo de verificar em que medida esse tipo de método não 

textual de análise está presente na pesquisa acadêmica. 
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QUADRO 1 – Tabela com os 8 trabalhos escolhidos para análise 

Ano Autor Título Universidade Categoria 

2012 Ana Maria 

TagliariFlório 

 

Os Projetos Residências Não-

Construídos de Vila Nova Artigas 

em São Paulo 

USP Doutorado 

2012 Fábio Ferreira 

Lins Mosaner 

O Desenho como Método de 

Estudo: Antônio Luis Dias de 

Andrade e a Arquitetura do Vale do 

Paraíba 

USP Mestrado 

2005 Leda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

A invenção da Luz Moderna USP Doutorado 

2007 Décio 

Gonçalves 

 

Sistema estrutural treliçado 

modular em madeira - SET 2M 

 

USP Doutorado 

2000 Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

Princípios de Arquitetura Moderna 

na Obra de Oswaldo Arthur Bratke 

USP Doutorado 

2008 Rafael Antonio 

Cunha Perrone 

Os croquis e os processos de 

projeto de arquitetura 

USP Livre 

Docência 

2007 Roberto 

Novelli Fialho 

Edifícios de Escritórios na Cidade 

de São Paulo 

USP Doutorado 

2007 Valéria Cássia 

dos Santos 

Fialho 

Arquitetura, texto e imagem: a 

retórica da representação nos 

concursos de arquitetura 

USP Doutorado 
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QUADRO 2 - Tabela com os assuntos dos trabalhos escolhidos para análise 

Autor Assunto 

Ana Maria 

TagliariFlório 

 

Identifica os princípios da Arquitetura de Vilanova Artigas (pelos desenhos 

do conjunto dos projetos das residências não construídas do arquiteto). 

Faz uma análise gráfica e por modelos físicos tridimensionais, gerando 

diagramas que permitem identificar relações geométricas que embasam 

projetos de Artigas. 

Fábio Ferreira 

Lins Mosaner 

Aborda os desenhos dos inventários no Vale do Paraíba, feitos por Dias de 

Andrade sob três aspectos, o desenho como registro gráfico, seus 

conjuntos de agrupamentos e contextualiza os desenhos em seu tempo. 

Leda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

Aborda a luz natural, em todo seu complexo de princípios, como um 

conjunto de estratégias de projeto, a partir da sequência histórica da 

invenção da Luz Moderna. 

Décio 

Gonçalves 

 

O objetivo do trabalho está na concepção de um sistema estrutural 

modulado, em madeira, que torna factível a implantação de diversos 

programas funcionais, como habitações uni e multifamiliares, dentre 

outros. 

Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

Faz um levantamento sobre a obra do arquiteto Oswaldo Bratke em 

confronto ao estudo e análise da arquitetura moderna brasileira.  

Rafael Antonio 

Cunha Perrone 

A partir do estudo de um conjunto de croquis, o autor pretende comprovar 

o amplo panorama dos formatos nos quais os desenhos preliminares 

atuam nas operações de projeto. 

Roberto Novelli 

Fialho 

Através da sistematização e análises de edifícios de escritórios na cidade 

de São Paulo, o autor identifica características e tipologias dos projetos, e 

a diversidade de configurações e combinações possíveis a partir das 

opções de partido arquitetônico que ofereçam subsídios ao ato de projetar.  

Valéria Cássia 

dos Santos 

Fialho 

A partir do estudo de concursos de arquitetura, a autora analisa as 

especificidades da representação de conceitos projetuais utilizada pelos 

concorrentes, identificando seus aspectos peculiares. 
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2.1 Teses e dissertações brasileiras 

As informações levantadas inicialmente estão organizadas em fichas de 

pesquisa contendo os dados de identificação (título do trabalho, autor, orientador, 

ano de defesa, tipo, membros da banca examinadora, número de páginas e 

estimativa de páginas com texto), o sumário e o resumo dos trabalhos são 

transcritos fielmente, da maneira como aparecem nos mesmos. Em seguida, são 

aplicados os indicadores de análise fornecidos pelo PAAPP (avaliação do emprego 

do método projetual e histórico/historiográfico); é feita a coleta de informações da 

bibliografia utilizada (por meio de uma tabela que lista a bibliografia mais utilizada 

em cada um); além da avaliação do emprego dos recursos textuais e não textuais, 

de seus métodos e quantidades (estimativa texto/imagem e recursos iconográficos 

utilizados), bem como dos desenhos e fotos disponíveis nos trabalhos. Por fim, são 

feitas as observações gerais quanto aos graus de argumentação textual e não 

textual dos mesmos.  

Esse levantamento serve de base para o desenvolvimento e organização do 

material aqui apresentado. A classificação desses trabalhos tem como objetivo 

identificar e relacionar os diferentes métodos de pesquisa, assim como a diversidade 

de configurações e combinações possíveis à investigação das práticas projetuais em 

arquitetura, buscando reconhecer e descrever os modos pelos quais essas práticas 

podem ser empregadas como forma de construção do conhecimento acadêmico. 

Fichas de análise dos trabalhos: 

Os seguintes trabalhos acadêmicos foram analisados: 

1) Os Projetos Residências Não-Construídos de Vila Nova Artigas em São Paulo. 

Doutorado de Ana Maria Tagliari Flório, 2012. 

2) O Desenho como Método de Estudo: Antônio Luis Dias de Andrade e a 

Arquitetura do Vale do Paraíba. Mestrado de Fábio Ferreira Lins Mosaner, 2012. 

3) A invenção da Luz Moderna. Doutorado de Lêda Maria Brandão de Oliveira, 2005. 

4) Sistema estrutural treliçado modular em madeira - SET 2M. Doutorado de Décio 

Gonçalves, 2012. 
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5) Princípios de Arquitetura Moderna na Obra de Oswaldo Arthur Bratke. Doutorado 

de Mônica Junqueira de Camargo, 2000. 

6) Os croquis e os processos de projeto de arquitetura. Livre docência de Rafael 

Antonio Cunha Perrone, 2008. 

7) Edifícios de Escritórios na Cidade de São Paulo. Doutorado de Roberto Novelli 

Fialho, 2007. 

8) Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de 

arquitetura. Doutorado de Valéria Cássia dos Santos Fialho, 2007. 
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2.1.1 Tese de Ana Maria Tagliari Florio 

Os Projetos Residências Não-Construídos de Vila Nova Artigas em São Paulo  

 

A. Ficha técnica do trabalho 

Título: 

 

Os Projetos Residências Não-

Construídos de Vila Nova Artigas em 

São Paulo 

Autora: Ana Maria Tagliari Florio 

 

Orientador: Rafael Antonio Cunha Perrone 

 

Ano de defesa: 

 

2012 

Tipo: Doutorado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca – se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo lattes do 

orientador. 

Rafael Antonio Cunha Perrone; 

Carlos Augusto Mattei Faggin; 

Haroldo Gallo; 

Ana Paula Koury; 

José Joubert Lancha. 

Número de páginas: 

 

395 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

182 

Tabela 2. Dados técnicos da tese de doutorado de Ana Maria Tagliari Florio 
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B. Estrutura do trabalho 

 
 

Resumo:  

O objeto desta tese – inserida na área de concentração de Projeto de 

Arquitetura e apoiada pelo CNPq – é um conjunto de trinta e nove projetos 

residenciais de João Batista Vilanova Artigas no Estado de São Paulo, disponíveis 

no acervo digital da Biblioteca da FAUUSP (1941-1981).  

O objetivo da pesquisa é estudar esses projetos, individual e 

comparativamente, para identificar características de projeto que contribuam para 

uma leitura do conjunto da obra residencial de Vilanova Artigas. 

A hipótese dessa tese fundamenta-se na assertiva de que a análise desse 

conjunto de projetos inéditos, ainda não feita em âmbito acadêmico, contribuiria para 

um maior entendimento e compreensão das obras residenciais de Artigas. 

A metodologia dessa pesquisa envolveu redesenhos e construção de 

maquetes físicas com auxilio das novas tecnologias de fabricação digital. Adotou-se 
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o método de análise gráfica para investigar os espaços e formas, enquanto a 

maquete contribuiu para a correta análise de sua tridimensionalidade.  

Concluímos que o estudo do conjunto dos projetos não-construídos 

contribuiu, de modo significativo, para aprimoraras percepções que já se tinha sobre 

a obra arquitetônica residencial de Vilanova Artigas em São Paulo. Afirmamos que a 

metodologia adotada na análise dos projetos não-construídos foi fundamental para o 

estudo e para a compreensão desses projetos. Além disso, a presente pesquisa 

contribui para a identificação de tipos formais nesse conjunto analisado. Os 

resultados obtidos, decorrentes das análises e das sínteses realizadas, permitem 

afirmar que o arquiteto adota diferentes soluções e diferentes estratégias para 

desenvolver os seus projetos residenciais e não há uma formula rígida para sua 

arquitetura.  

C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do Emprego do método projetual: 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

Justificativa: Ana Maria Tagliari Florio pretende contribuir para o entendimento 

das ideias que o arquiteto Vilanova Artigas ensaiou em seus projetos de residências 

não construídas em São Paulo, comparativamente com aquelas que ele concretizou 

em outras obras, consideradas referenciais da Arquitetura Brasileira. Dessa forma, a 

autora estabelece relações e paralelos da obra construída, amplamente conhecida, 

com a ensaiada, buscando compreender, dentro do conjunto de obras do arquiteto, 

a construção de sua linguagem.  

A autora tem como objetivo realizar uma investigação com foco na análise de 

projetos selecionados, sob a luz de suas estratégias projetuais, envolvendo a 
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organização dos programas e as proposições espaciais, como a setorização, a 

geometria, os acessos, a circulação e a volumetria.  

d. Outras formas.  

C.1.2 Breve descrição da forma como a autora emprega o método projetual pelo 

estudo do processo de projeto de outros arquitetos. 

Florio (2012) analisa a proposta arquitetônica revelada pelos desenhos do 

conjunto dos projetos das residências não construídas do arquiteto Vilanova Artigas 

a fim de realizar uma leitura dessas obras por meio de desenhos (análise gráfica) e 

de modelos físicos tridimensionais (maquetes), no intuito de verificar as soluções, 

arranjos, proposições e partidos adotados.  

Segundo a autora, a partir desses artefatos, novos conhecimentos são 

extraídos e revelados. Por isso, o foco de seu estudo é mostrar a importância de 

projetos que não foram executados, assim como entender as transformações do 

programa da casa urbana paulista. Para isso, divide a análise dos projetos 

residenciais construídos e não-construídos de Vilanova Artigas em cinco etapas:  

Seguindo a lógica da estrutura do trabalho de Florio (2012), seguem-se as 

avaliações: 

Considerações sobre projetos não-construídos 

Nessa parte, a autora situa a importância da investigação de projetos que não 

foram executados, apresentando estudos realizados por importantes autores sobre 

vários arquitetos pelo mundo. Defende que esse tipo de pesquisa é fundamental 

para análises e reflexões na área de projeto, contribuindo para aprofundar 

discussões sobre modos e processos de projeto. Assim, ela desenvolve um 

preâmbulo para a leitura da tese sobre os projetos residenciais não-construídos de 

Artigas.  

Como exemplo, citamos um trecho da explanação feita por Florio (2012, 

p.18): 

As rampas para circulação vertical como promenade architecturale e 
como elemento arquitetônico escultural, presente na Villa La Roche 
(Paris, 1925) e na Villa Savoye de Le Corbusier (Poissy, 1929-31), já 
haviam sido ensaiadas pelo arquiteto em projetos não-construídos do 
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início da década de 1920, como a Villa em Auteuil (1922) e a Maison 
Meyer em Paris (1925). Intenções de projetos foram experimentadas, 
e mais tarde aprimoradas e construídas, revelando o 
desenvolvimento de ideias propostas anteriormente. 
 

Essa descrição vem acompanhada de quatro fotografias que evidenciam as 

rampas dos projetos citados, conforme à figura 5 a diante, o que se pode considerar 

suficiente para a compreensão da investigação textual da autora sobre o assunto. 

 

 
Fig. 5: Fotos e imagem com detalhes de rampas nas obras de Le Corbusier. 

Fonte: FLORIO, 2012, p. 48 
 

Sobre a casa paulista 

Aqui, a autora traça um panorama das transformações do programa e sua 

organização na casa urbana paulista, investigando algumas características sobre o 

projeto residencial na cidade de São Paulo, desde a casa de taipa até a casa 

moderna, com o objetivo de tornar compreensível a importância das casas 

projetadas por Vilanova Artigas. 

O uso de imagens para descrições do programa, sua organização e evolução 

é importante para a boa compreensão do leitor. Utiliza esse recurso, apresentando 

redesenhos e diagramas desenvolvidos por ela, como no exemplo abaixo: 
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Fig. 6: Esquema de uma planta de casa 

urbana de taipa. Fonte: FLORIO, 2012, p. 48 
 

Em seguida, Florio (2012, p. 61) traz uma síntese do que já foi estudado 

sobre o projeto residencial de Artigas, mostrando as fases de sua produção. Como 

no exemplo abaixo:  

Nesta fase entre as obras construídas, destacamos as residências 
Henrique Arouche de Toledo (Perdizes, 1938) e Nicolau Scarpa 
Junior (Pacaembu, 1940). A residência Ottoni de Arruda Castanho 
(Perdizes, 1939) marca o início da transição para a segunda fase 
com linguagem mais despojada e revela novos caminhos iniciados. 
Segundo Dalva Thomaz (1997, p.87), a casa Ottoni de Arruda 
Castanho (1939) (Fig. 2-15), já apresenta mudanças, ocorridas 
principalmente pelo contato com Warchavchik no mesmo ano. As 
mudanças acontecem principalmente no que diz respeito à 
linguagem mais despojada das fachadas. 
 

A explanação acima é acompanhada de imagens não muito esclarecedoras. 

Como exemplificado a seguir: 

 

Fig. 7: Fachada das casas Henrique Arouche de Toledo e Ottoni de Arruda 
Castanho. Fonte: FLORIO, 2012, p. 61 
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Seleção dos projetos e ficha de identificação  

Nesta parte, a autora apresenta o objeto de estudo por meio de fichas com 

peças gráficas provenientes dos redesenhos dos trinta e nove projetos residenciais 

não-construídos selecionados. Também explica os critérios de seleção dos projetos 

analisados, assim como os procedimentos para o redesenho.  

 

 
Fig. 8: Modelo de ficha técnica dos projetos. Fonte: FLORIO, 2012, p. 119 

 

Metodologia de análise 

Já nessa parte, Florio (2012, p. 165) apresenta a metodologia adotada na 

pesquisa para fazer a análise dos projetos de maneira detalhada. Como vimos, a 

investigação dos projetos dessa pesquisa foi realizada por meio da construção de 

maquetes físicas e análises gráficas, conforme explica: 

Esta escolha se deveu por considerarmos o desenho eficaz, pois tem 
a capacidade de revelar intenções projetuais sinteticamente, que 
dificilmente seriam explicadas apenas por textos. E a maquete 
contribui para o entendimento mais profundo da tridimensionalidade 
do projeto e suas relações espaciais. Este método contribui para a 
análise, síntese e avaliação dos projetos selecionados. 
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A autora cria fichas que contêm todos os itens analisados em cada obra, 

demonstrados em uma tabela com os detalhes de cada um deles, conforme exemplo 

a seguir: 

 

 
Fig. 9: Detalhe dos itens de análise. Fonte: FLORIO, 2012, p. 170 
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Fig. 10: Detalhe dos itens de análise. Fonte: FLORIO, 2012, p. 171 

Análise dos projetos 

A autora estuda o conceito de “tipos” e “partido” na arquitetura, o que 

contribuiu para o entendimento dos traços característicos e marcantes de grupos de 

residências, dentro do conjunto dos projetos residenciais não-construídos de 

Vilanova Atrigas; e demonstra a maneira como o arquiteto propõe a organização do 

programa, mediante as condicionantes do projeto. 

A seguir estão cinco diagramas, escolhidos entre dezenas dos feitos na tese, 

que classificam diferentes tipos de agrupamentos de projetos, distinguidos 

essencialmente por duas características formais marcantes: volumetria e cobertura. 

Identifica neles diferentes partidos arquitetônicos, entendidos como a maneira pela 

qual o arquiteto organizou o programa de necessidades, seus acessos, circulação, 

níveis, modulação, geometria e volumetria. Conforme as figuras na sequência:  
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Fig. 11: Diagrama 1 - Analisa acessos e perímetros, implantação, circulação e espaços, 
setorização, volumetria, geometria e estrutura das plantas térreas, pavimento inferior, 

pavimento superior, implantação, cortes e elevações da casa residência Roberto Salmeron, 
1949. Fonte: FLORIO, 2012, p. 202 

 

 
Fig. 12: Diagrama 2 - Analisa a setorização das residências por meio de cortes e volumetrias, 

faz uma tabela comparativa, segundo a manipulação da topografia. Fonte: FLORIO, 2012, p.315 
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Fig. 13: Diagrama 3 - Analisa projetos com rampas, apresentados em uma tabela comparativa, 

por meio de corte de setorização, planta com perímetro, acesso e circulação vertical. Fonte: 
FLORIO, 2012, p. 322 

 

 
Fig. 14: Diagrama 4 - Esse diagrama apresenta desenhos axonométricos de plantas com 
estúdios. Com indicação dos acessos desde a entrada da casa até os mesmos. Fonte: 

FLORIO, 2012, p. 329 
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Fig. 15: Diagrama 5 - Esse diagrama apresenta plantas ou cortes de casas com estúdio, com a 

setorização e sobreposição de funções. Fonte: FLORIO, 2012, p. 331 
 

C2. Emprego do método histórico/historiográfico 

A autora busca comprovar a importância do estudo de projetos que não foram 

executados, apresentando análises realizadas por autores respeitáveis por vários 

arquitetos pelo mundo, o que demonstra a seriedade e a relevância do tema. Como 

por exemplo: Na obra do ano de 1981 de Atrigas, intitulada “O Desenho”, que reflete 

sobre a palavra desenho e seu significado; Na tese de doutorado de 1993 do 

professor Perrone, ao observar a existência de uma arquitetura futurista. A partir 

desses referencias, a autora estabelece questões fundamentais, entre elas, definir 

os termos frequentemente encontrados nas pesquisas – como visionário, utópico, 

imaginário e futurista – sintetizando o entendimento desses termos como preâmbulo 

para a leitura da tese sobre os projetos residências não-construídos de Artigas. 

Em seguida, apresenta um texto que traça algumas características sobre o 

projeto residencial na cidade de São Paulo, cuja extensão vai da casa de taipa até a 

casa moderna. A partir desses estudos, a autora conclui que Artigas desenvolveu 

uma arquitetura fundamentada no conceito de criação de espaços para a 

socialização dos indivíduos, os quais promovem e intensificam as relações 
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humanas. Porém, ao observar todo o conjunto analisado, constata que não há uma 

fórmula, uma solução única para todos os seus projetos de residências. 

A argumentação da autora a respeito do emprego do estudo de caso na obra 

de residências não construídas do arquiteto Vilanova Artigas, em paralelo com a 

obra construída, pode ser caracterizado pelos trechos abaixo, retirados de sua 

introdução e primeiro capítulo (FLORIO, 2012, p. 8 e 46): 

 
Aprofundar a investigação das transformações da morada paulista, 
especialmente a partir da década de 1950, quando Artigas afirma ter 
achado necessário mudar a tipologia da casa paulistana, e situar a 
produção residencial do arquiteto dentro do quadro da arquitetura 
moderna brasileira, se apresenta relevante dentro da historiografia 
da arquitetura brasileira. 
[...] 
Como pudemos ver, nas últimas décadas há pesquisas respeitáveis, 
com enfoques variados que destacam a importância de projetos não-
construídos para a análise da obra de arquitetos. Porém o mesmo 
não ocorre no Brasil, onde ainda prevalece uma análise e uma crítica 
centrada em obras construídas. No caso de Vilanova Artigas, como 
será visto adiante, nota-se claramente que nos projetos não 
construídos há importantes ideias, intenções e ensaios para soluções 
projetuais que, paulatinamente, foram sendo definidas, 
amadurecidas e incorporadas na sua linguagem durante todo o 
percurso de sua carreira. 
[...] 
No mínimo, a redescoberta de projetos não-construídos pode 
contribuir para avanços na discussão dos rumos da arquitetura. No 
âmbito acadêmico, a valoração de projetos, construídos ou não de 
um arquiteto, permite amadurecer o debate sobre sua arquitetura, 
permite identificar, com maior clareza, os aspectos positivos da sua 
obra. 
 

Para a autora, o referencial teórico de pesquisa, nesse caso, foi fundamental 

para as análises do material selecionado. Ela afirma a necessidade de se investigar 

textos referenciais sobre o tema projeto não-construído e relacioná-los com obras 

construídas, para, assim, identificar possíveis inspirações nas ideias contidas nesses 

projetos que não foram edificados.  
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Tabela 3. Referenciais teóricos selecionados da tese de doutorado de Ana Maria Tagliari Florio 

 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

O extenso trabalho de Ana Maria Tagliari Florio abrange a relação entre 

desenho, projeto e intenções de projeto na arquitetura de Atrigas, utilizando uma 

longa descrição textual para analisar a produção do arquiteto, segundo seus projetos 

de residências não-construídas, acompanhada de análises e interpretações por 

métodos gráficos e construção de maquetes físicas – pois, segundo ela, o ato de 

redesenhar as plantas, cortes e elevações das residências analisadas para sua tese 

representou um exercício de análise de projeto e foi de grande contribuição para o 

aprendizado sobre a arquitetura de Artigas. 

Ainda, tanto o material gráfico na mesma escala como as maquetes físicas 

contribuíram, de modo decisivo, para a correta relação estabelecida entre os 

projetos. Enquanto o redesenho permitiu a interpretação de cada projeto, a 
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elaboração da maquete proporcionou a interpretação do espaço interno e dos traços 

mais marcantes deles. Tudo isso culminou na elaboração dos textos e das sínteses 

realizadas, além disso, as imagens expostas estão vinculadas diretamente ao texto, 

e descritas pelo mesmo; facilitando a compreensão sobre a temática analisada. 

Como no exemplo abaixo, em que a autora discorre sobre a configuração das casas 

de aluguel, de tijolos, construídas no lugar das casas de taipa e, em seguida, 

apresenta as imagens: planta típica e fotografias. 

 

      
Fig. 16: Planta típica de casas de aluguel (desenho e diagrama da autora) e fotos. 

Fonte: FLORIO, 2012, p. 50 
 
 
Estimativa texto/imagem 

 
Número estimado de palavras:  

 

72.800 

Número estimado de imagens:  

 

2.068 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

285 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

100 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

22 

Tabela 4. Estimativa texto/imagem da tese de doutorado de Ana Maria Tagliari Florio 
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Recursos iconográficos utilizados no trabalho 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Tabela 5. Recursos iconográficos utilizados na tese de doutorado de Ana Maria Tagliari Florio 

 

- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

A autora emprega os recursos iconográficos de maneira que a relação entre 

imagem/texto no trabalho obteve grande êxito, uma vez que esses dois recursos 

contribuem com a mesma importância para a reflexão e o entendimento da temática 

analisada. Sua tese tem, em torno de, 395 páginas, sendo que 182 são de texto, 285 

somente de imagens e 100 que combinam os dois recursos. Analisando a produção 

da autora, percebe-se que atinge o que se espera sobre produção de conhecimento 

acadêmico e sua comunicação nas áreas de prática projetual em resposta aos 

requisitos e padrões exigidos no contexto acadêmico mais amplo. Sua tese revela a 

riqueza do método analítico para o desenvolvimento de trabalhos científicos que 

abordam práticas projetuais em arquitetura. 

Nesse caso, o uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da 

argumentação textual, levando-se a perceber que, mesmo atingindo um número de 

palavras um pouco abaixo do esperado para um trabalho de doutorado, segundo 

Borden e Ray (2009), como é o caso de outros trabalhos aqui analisados, a 

extensão do material gráfico produzido na pesquisa, juntamente com as imagens 

explicativas sobre o texto, substitui parte da quantidade de palavras, uma vez que 
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somente pela interpretação dos projetos foi possível identificar e decodificar nos 

desenhos, as informações necessárias para o seu redesenho e a devida 

interpretação por meio de recursos textuais de cada projeto. Segundo a autora, esse 

método contribuiu para o acúmulo de conhecimento na área de prática projetual, de 

forma que, dificilmente, poderia ser alcançada através de recurso textual. 
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3.1.2 Dissertação de Fábio Ferreira Lins Mosaner 

O Desenho como Método de Estudo: Antônio Luis Dias de Andrade e a Arquitetura 

do Vale do Paraíba 

 

A. Ficha técnica do trabalho 

Título: 

 

O Desenho como Método de Estudo: 

Antônio Luis Dias de Andrade e a 

Arquitetura do Vale do Paraíba 

Autor: Fábio Ferreira Lins Mosaner 

 

Orientadora: Anália Maria Marinho de Carvalho 

Amorim 

Ano de defesa: 

 

2012 

Tipo: Mestrado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca – se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada currículo lattes do 

orientador. 

 

Anália Maria Marinho de Carvalho 

Amorim; 

Luiz Manuel do Eirado Amorim; 

Rafael Antonio Cunha Perrone. 

 

Número de páginas: 

 

295 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

109 

Tabela 6. Dados Técnicos da dissertação de Fábio Ferreira Lins Mosaner 
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B. Estrutura do trabalho 
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Resumo:  

Esta dissertação trata do tema do desenho como método de estudo da 

arquitetura, através da investigação de sua prática como catalisador de 

conhecimentos e instrumento integrado à formação dos arquitetos. Nela, elegeu-se, 

como objeto de pesquisa, o levantamento da arquitetura da região do Vale do 

Paraíba paulista, elaborada pelo arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade (1948-

1997) na década de 1970. O levantamento em questão é constituído por 1.270 

desenhos, que fazem parte dos primeiros inventários promovidos pelo Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), 
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órgão do Estado de São Paulo para preservação do patrimônio, com o objetivo de 

registrar a arquitetura paulista.  

Dentro do vasto universo do desenho, essa pesquisa abordou, 

especificamente, desenhos de finalidade cognitiva. Ao definir os desenhos do Vale 

do Paraíba realizados por Antônio Luiz Dias de Andrade como objeto de estudo, 

procurou compreender de que modos o desenho foi utilizado por este arquiteto como 

seu principal método de estudo. A partir da análise desses registros, buscou-se 

identificar a metodologia de trabalho empregada para compreender as relações 

existentes entre os registros e o contexto em que eles foram produzidos. Neste 

trabalho, foi feita uma análise dos desenhos sob três aspectos: 1) o desenho como 

registro gráfico, observando quais e como são os elementos constitutivos desta 

linguagem – informações intrínsecas a cada um dos desenhos (conforme Massironi, 

2010); 2) a série de desenhos, representada por seus conjuntos e agrupamentos; 3) 

o tempo, o lugar e as circunstâncias em que estes desenhos foram produzidos. 

Sendo assim, buscamos identificá-los e contextualizá-los em seu tempo.  

No primeiro capítulo, são abordados os anos de formação de Dias de 

Andrade em seu trânsito entre a universidade e os órgãos de patrimônio, até o início 

dos inventários no Vale do Paraíba; os levantamentos de campo e seus itinerários 

também estão presentes. Em seguida, estão apresentados os critérios utilizados 

para análise dos desenhos. No segundo capítulo, são analisados os desenhos pelos 

tipos de representação gráfica utilizados, observando seus elementos constitutivos e 

procurando identificar as lógicas de sua utilização. No terceiro capítulo, os desenhos 

são estudados conforme objetos inventariados – a partir da escolha de séries de 

desenhos para a representação de determinados objetos, procurando identificar o 

método empregado para realização dos inventários. Por fim, no quarto capítulo, 

estão tratados os desdobramentos da experiência desses inventários e do papel do 

desenho na trajetória profissional de Dias de Andrade. 
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C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do Emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

Justificativa: Fábio Ferreira Lins Mosaner procurou investigar o desenho como 

estudo da arquitetura elegendo, como objeto de análise, um conjunto de desenhos 

de campo para o registro da arquitetura da região do Vale do Paraíba paulista, 

elaborados pelo arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade (1948–1997) na década de 

1970. 

Sua dissertação é composta basicamente por duas partes. A primeira é 

inteiramente voltada para a descrição histórica da formação de Dias de Andrade, 

sua experiência na universidade e, posteriormente, nos órgãos de patrimônio, até 

começarem os inventários no Vale do Paraíba. O autor descreve seus trabalhos de 

levantamento de campo e seus itinerários, concluindo com a apresentação dos 

critérios utilizados em sua dissertação para análise dos desenhos do arquiteto. 

A segunda parte é dedicada à análise dos desenhos selecionados, abordados 

sob os três aspectos mencionados anteriormente: 1) o desenho como registro 

gráfico, observando-se os elementos constitutivos dessa linguagem (suporte, traço, 

hachura, ponto de vista do observador, ênfases e exclusões), bem como outras 

informações intrínsecas a cada um dos desenhos; 2) a própria série de desenhos 

em si, que pode ser representada por seus conjuntos e agrupamentos; 3) os outros 

elementos em que esses desenhos foram produzidos, como o tempo, o lugar e as 

circunstâncias.  

d. Outras formas.  

 



73 
 

C.1.2 Breve descrição da forma como o autor emprega o método projetual pelo 

estudo do processo de projeto de outros arquitetos. 

Através de análises e interpretações dos desenhos de documentação e 

reconstituição, pertencentes ao grupo de desenhos com finalidade cognitiva – 

aqueles ligados ao processo de conhecer e ao estudo do papel do desenho para os 

arquitetos ao longo da história – reconhece o desenho como linguagem principal da 

arquitetura e instrumento fundamental para sua compreensão. 

Identifica e contextualiza os desenhos em seu tempo, utilizando as fontes 

externas aos desenhos, como o lugar e as circunstâncias em que eles foram 

elaborados. Para essa análise, algumas premissas metodológicas foram 

necessárias. O primeiro ponto foi interpretá-los criticamente, lembrando que não são 

reprodução da realidade observada, mas sim sua interpretação.  

Mosaner (2012) classificou as análises dos desenhos sob quatro aspectos: 

O desenho como principal meio de registro 

Com relação ao método de registro, procurou referência e orientação nas 

fichas cadastrais fornecidas e adotadas por organismos voltados à pesquisa e 

inventário do acervo cultural, como os modelos da UNESCO - Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura que priorizavam a 

organização das informações – principalmente escritas – num esquema de planilha, 

como exemplificado na figura a diante. Segundo o autor, apesar de haver espaço 

para as informações de desenho, como plantas, cortes e elevações, elas 

pressupunham que as informações acerca dos sistemas construtivos fossem 

descritas por meio textual, e não por meio de desenhos. Isso levou os arquitetos, ao 

se depararem com a riqueza do universo estudado, a perceberem que a utilização 

desse tipo de ficha parecia insuficiente. Portanto, as primeiras escolhas tinham sido 

feitas: o abandono da ficha tradicional e a adoção do desenho como principal forma 

de registro.  
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Fig. 17: Ficha do inventário de Proteção do Acervo Cultutal, IPAC, Bahia, 1975. 

Fonte: MOSANER, 2012, p. 52 
 

Análise dos desenhos pela lógica da aproximação  

Procurou identificar, nos desenhos, pontos em comum nas sequências 

utilizadas para retratar os objetos. Identificou a existência de uma lógica de 

aproximação aos objetos, que principia com desenhos de compreensão geral, 
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contextualizando o objeto em seu meio, até desenhos de pormenores construtivos. 

Como exemplificado nas imagens abaixo retiradas de seu trabalho. 

 

 

 
Fig. 18: Esquema e perspectiva de implantação. Fonte: MOSANER, 2012, p. 68 
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Fig. 19: Planta e perspectiva de implantação. Fonte: MOSANER, 2012, p. 70 
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Fig. 20: Planta de residência e corte de casa urbana. Fonte: MOSANER, 2012, p. 74 
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Fig. 21: Detalhe de embasamento. Fonte: MOSANER, 2012, p. 80 
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Fig. 22: Anotações acerca da estrutura das janelas. Fonte: MOSANER, 2012, p. 88 
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Fig. 23: Detalhe de beiral. Fonte: MOSANER, 2012, p. 90 
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Fig. 24: Perspectiva da edificação de produção e do lavador de café.  

Fonte: MOSANER, 2012, p. 104 
 

Análise dos desenhos por tema de objeto inventariado  

Para essa análise, o autor utilizou o critério da semelhança da série dos 

desenhos escolhidos para realizar os levantamentos; tais semelhanças estão 

relacionadas aos agrupamentos temáticos. Escolhendo como referência os 

agrupamentos sugeridos por Dias de Andrade, elegeu exemplos de séries de 
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desenhos representativos de cada tema por semelhança no modo de inventariar os 

objetos: 

 
Fig. 25: Implantação, planta baixa e planta do embasamento.  

Fonte: MOSANER, 2012, p. 120 
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Fig. 26: Casa da sede: elevação e perspectiva, corte e detalhe de embasamento. Fonte: 

Mosaner, 2012, p. 122 
 

 
Fig. 27: Cocheira: planta baixa, elevação ampliada, elevação e detalhe da cobertura.  

Fonte: MOSANER, 2012, p. 122 
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O desenho como método de estudo na trajetória profissional de Dias de 

Andrade 

Mosaner (2012) também procura identificar a permanência do uso do 

desenho como método de estudo na trajetória profissional de Dias de Andrade. 

Concentra-se em verificar como o desenho foi incorporado ao seu cotidiano 

profissional em diversas atividades: sua vida acadêmica, sua gestão na diretoria 

regional do IPHAN e seus pareceres, como exemplificado abaixo. Nas análises, 

percebe que cada faceta profissional do arquiteto contém vasto material a ser 

investigado, e pode ser objeto de futuras pesquisas. 

 

 
Fig. 28: Elevação da igreja N.S. do Carmo, Recife. Memorial para Doutorado, A. L. Dias de 

Andrade, 1992. Fonte: MOSANER, 2012, p. 174 
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Fig. 29: Detalhes da igreja N. S. do Carmo, Recife. Memorial para Doutorado, A. L. Dias de 

Andrade, 1992. Fonte: MOSANER, 2012, p. 174 
 

C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

O autor busca a comprovação da importância do uso do desenho como 

método de registro e estudo da arquitetura. Para tanto, investiga textos referenciais 

sobre o papel do desenho para os arquitetos ao longo da história, escritos em 

diferentes momentos, como por exemplo: Motta, em sua obra “Desenho e 

Emancipação” do ano de 1967, ao discorrer acerca do desenho a partir dos seus 

significados em diversas línguas; Perrone, em “O Ensino: sobre a complexidade e o 

ato de projetar” em 2007, ao identificar o papel do desenho na educação; Atrigas na 

obra “O Desenho” de 1967, ao afirmar a condição do desenho como linguagem, 
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relacionando-o ao aprendizado, dentre outros. A seleção de desenhos escolhida por 

ele procurou elucidar: quais os objetos retratados; quais desenhos foram utilizados 

para representar esses objetos; se os tipos de desenhos utilizados mudam em 

relação aos objetos retratados; quais os agrupamentos possíveis; se houve alguma 

evolução ou modificação destes registros ao longo do período em que foram 

elaborados.  

A argumentação de Mosaner (2012, p. 16) a respeito do emprego do estudo 

do processo de projeto de outros arquitetos pode ser caracterizada pelos trechos 

abaixo retirados de sua introdução: 

A questão motivadora deste trabalho é: de que modo o desenho, por 
ser uma forma de conhecimento, pode atuar como estudo e pesquisa 
da arquitetura; e quais são os possíveis desdobramentos na 
formação do arquiteto. Estes desdobramentos podem ser tanto no 
aspecto de desenvolvimento da percepção e expressão, quanto no 
aspecto decifrador da obra em seu viés histórico, técnico-construtivo 
projetual. 
[...] 
A partir destas considerações, podemos apontar alguns referenciais 
para nossa pesquisa: o primeiro é concordar que a formação do 
arquiteto deve estar alicerçada também em uma reflexão baseada na 
história dos artefatos arquitetônicos. O segundo é reconhecer o 
desenho como uma forma de conhecimento. 
 

Conforme o autor, o referencial teórico de pesquisa, neste caso, foi 

fundamental para as análises do material selecionado. Afirmando a necessidade de 

se investigar textos referenciais sobre o papel do desenho para os arquitetos ao 

longo da história, mostra que é possível verificar a importância do uso do desenho 

como método de registro e estudo do processo de projeto em arquitetura. 
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Tabela 7. Referencial teórico selecionado da dissertação de Fábio Ferreira Lins Mosaner 
 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

Devido à quantidade de desenhos que constitui o corpo desta pesquisa, o 

objeto estudado exigiu, uma análise sistematizada ao mapeá-los, ao desenvolver 

agrupamentos a partir de semelhanças (nos tipos de representações gráficas e 

temas inventariados) e ao eleger exemplos ilustrativos, identificados em cada grupo 

para tecer descrições e comentários pormenorizados.  

O autor relata que, ao longo do trabalho desenvolvido por Dias de Andrade e 

sua equipe, o desenho, eleito como método de pesquisa, além de reafirmar sua 

condição de principal linguagem da arquitetura, foi capaz de responder a perguntas 

que a linguagem escrita jamais poderia, uma vez que a densidade de informações 

contidas em cada desenho, é notável. 

Tome-se por exemplo o desenho que retrata uma janela de um sítio em Mogi 

das Cruzes a seguir, no qual a perspectiva, demonstra como o vão da janela é 

executado em uma parede de taipa de pilão. A imagem vem seguida de um texto 

que explica a estrutura nela representada:  
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Fig. 30: Detalhe Construtivo de Janela.  
Fonte: Fábio MOSANER, 2012, p. 98 

 
Fica evidente, nesse trecho de análise do trabalho de Mosaner (2012), 

as formas de expressão não textuais como parte do desenvolvimento de uma 

argumentação, cujos exemplos são as representações gráficas e imagens 

características da comunicação de informação e conhecimento na área de 

arquitetura. Objeto de estudo dessa pesquisa. 

 

Estimativa texto/imagem: 

Número estimado de palavras:  

 

29.430 

Número estimado de imagens:  

 

164 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

64 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

0 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

104 

Tabela 8. Estimativa texto/imagem da dissertação de Fábio Ferreira Lins Mosaner 
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Recursos Iconográficos utilizados no trabalho: 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 
 

 

 

 

   

Tabela 9. Recursos iconográficos utilizados na dissertação de Fábio Ferreira Lins Mosaner 

 

- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

Mosaner (2012) procura reconhecer e demonstrar tanto a profundidade 

quanto a amplitude das informações contidas nos desenhos analisados, realizando 

suas descrições e mapeamentos conforme visto. Identifica, inclusive, as principais 

características do desenho como método de estudo de arquitetura, como foi 

desenvolvido por Dias de Andrade.  

O modo de emprego dos recursos iconográficos e a relação entre 

imagem/texto, no trabalho, foram extremamente eficientes em contribuir para a 

reflexão e entendimento da temática analisada. A dissertação tem aproximadamente 

190 páginas, sendo que 126 são de textos, 64 somente de imagens e nenhuma que 

combina os dois recursos. Ao analisar a produção do autor, percebemos que atinge 

o que se espera sobre produção de conhecimento acadêmico e sua comunicação 

nas áreas de prática projetual em contrapartida aos requisitos e padrões exigidos no 

contexto acadêmico mais amplo. Indica, portanto, quantas questões passam pelo 

raciocínio através de imagens. Como é o caso do trabalho de Perrone (2008) 

também analisado por essa pesquisa. 
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Nesse caso, o uso de recursos não textuais é mais valorizado que a 

argumentação textual, o que se leva a perceber que, mesmo a dissertação não 

tendo atingido o número de palavras esperado para um trabalho de mestrado. 

Segundo os parâmetros de Borden e Ray (2009), a argumentação visual, por meio 

dos desenhos de inventariado, pode ser considerada como substituta de parte da 

quantidade de palavras, uma vez que o autor busca várias imagens para 

compreender de que maneira o desenho foi utilizado pelo arquiteto para identificar a 

metodologia de trabalho empregada. Todas as imagens estão descritas no texto, 

justificando-se seu uso na pesquisa como facilitadoras para o conhecimento que, de 

outro modo, não seria possível.  
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3.1.3 Tese de Lêda Maria Brandão de Oliveira 

A Invenção da Luz Moderna 

 

A. Ficha técnica do trabalho 

 

Título: 

 

A Invenção da Luz Moderna 

Autora: Lêda Maria Brandão de Oliveira 

 

Orientador: Rafael Antonio Cunha Perrone 

 

Ano de defesa: 

 

2005 

Tipo: Doutorado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca - se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo lattes do 

orientador. 

Rafael Antonio Cunha Perrone; 

Ana Gabriela Godinho Lima;  

Paulo Julio Valentino Bruna;  

Mônica Junqueira de Camargo; 

Ladislao Pedro Szabo. 

Número de páginas: 

 

391 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

277 

Tabela 10. Dados técnicos da tese de doutorado de Lêda Maria Brandão de Oliveira 
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B. Estrutura do trabalho 
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Resumo:  

Este estudo visa comprovar a tese de que é possível identificar estratégias de 

apropriação da luz natural e que estas estão consistentes com o sistema da 

Arquitetura Moderna, chamado de Luz Moderna. Esta perspectiva enfoca a luz 

natural tanto como um elemento de composição da arquitetura quanto como um 

fator técnico. Assim, fica ampliado o foco sobre a apropriação da luz natural que 

deixa de estar submetida apenas aos critérios técnicos e passa a obedecer a todos 

os demais parâmetros da própria arquitetura, seja o sistema construtivo, a forma, a 

estrutura, seja a restrição de custos ou da legislação. Para tanto, foi realizado um 

levantamento cronológico da invenção e do desenvolvimento da Luz Moderna, bem 

como um comparativo com a arquitetura produzida durante a década de 1990 que 

visa o reconhecimento de seus desdobramentos e suas influências. 
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C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

Justificativa: Lêda Maria Brandão de Oliveira pretende entender a Luz 

Moderna, ou seja, luz natural, em todo seu complexo de princípios; mas sem ênfase 

especial no caráter técnico, como um conjunto de estratégias de projeto, a partir da 

sequência histórica da invenção da Luz Moderna. Utiliza-se, para tanto, de estudos 

de caso.  

Busca a comprovação da existência da Luz Moderna de três maneiras: 1) 

Dentro de uma cronologia histórica, pesquisando nos projetos o que se caracteriza 

como Luz Moderna e encontrando seus nexos com a própria Arquitetura Moderna; 

2) Compara sua existência ao período imediatamente anterior, demostrando as 

diferenças de concepção do desenho da luz natural e os surgimentos de novas 

estratégias de sua apropriação; também apresenta estudos de caso de projetos da 

vanguarda modernista, exibidos em forma de fichas robustas, buscando uma 

padronização do estudo dos projetos de forma a facilitar a comparação entre eles; 3) 

Investiga os desdobramentos da Luz Moderna verificados na arquitetura atual, 

restrita aos anos 90, também apresentados em forma de ficha avantajada, 

facilitando a comparação entre as diversas soluções. 

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

d. Outras formas.  

C.1.2 Breve descrição da forma como a autora emprega o método projetual por meio 

do estudo de caso. 

Através de análises e interpretações de estudo de caso, baseia-se na 

identificação das estratégias características de cada arquiteto ao apropriarem-se de 

uma parcela da luz natural; procura enfocar os conceitos que fundamentam as 
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relações espaço, forma, luz natural, contemplando também os parâmetros técnicos, 

tecnológicos e de conforto ambiental. A interpretação por meio de desenhos 

analíticos, presentes nos projetos selecionados para sua pesquisa, permite 

estabelecer parâmetros que contribuem para a compreensão crítica do uso do papel 

da luz natural como um componente na definição e no ordenamento dos espaços, 

além de formar um quadro de referências que reúna critérios, conceitos e desenhos 

de iluminação e ofereçam subsídios ao ato de projetar.  

A autora apresenta estudos de caso de projetos da vanguarda modernista, 

bem como dos mestres de sua segunda geração. O objetivo desta análise, foi 

esclarecer em detalhes as estratégias de apropriação da luz natural de cada um 

desses arquitetos para demonstrar o que têm em comum e em que momento se 

afastam. Apresenta, para tanto, esses projetos em forma de fichas, procurando uma 

padronização de seus estudos de forma a facilitar a comparação entre eles.  

Por se tratar de um desenvolvimento empírico, baseado em análises e 

interpretações de estudo de caso, utilizou-se os seguintes recursos: levantamento 

das palavras e descrições dos próprios arquitetos relativos à sua arquitetura e à luz 

natural, como também descrições dos projetos feitas por outros arquitetos e críticos; 

estudo de esboços e croquis dos arquitetos em busca dos nexos entre o espaço e a 

luz natural por eles pretendidos; análise de desenhos técnicos à procura de dados 

sobre os espaços e entradas de luz; fotografias das obras no sentido de auxiliar na 

visualização da luz natural nos espaços construídos; visitas a algumas obras, 

acrescentando a experiência real dos espaços estudados; e, por fim, a elaboração 

de desenhos analíticos e interpretativos dos aspectos levantados nos estudos. 

A seguir, estão imagens de um exemplo, de como a autora investiga cada 

estudo de caso por meio das fichas descritas acima: 
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Fig. 31: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 49 
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Fig. 32: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 50 
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Fig. 33: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 51 
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Fig. 34: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 52 

 



100 
 

 
Fig. 35: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 53 
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Fig. 36: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 54 
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Fig. 37: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 55 
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Fig. 38: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 56 
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Fig. 39: Exemplo de ficha de análise de estudo de caso. Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 57 

 

Da mesma maneira, na sequência, a autora apresenta a análise dos projetos 

atuais, executados nos anos 90. Também com intuito de facilitar a comparação entre 

as diversas soluções, realiza o estudo em formato de ficha avantajada, obedecendo 
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aos mesmos critérios daquelas feitas para os mestres modernos, como no exemplo 

ilustrado acima. 

C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

Oliveira (2005) percorre a história da arquitetura, configurada entre o final do 

século XIX e o começo do século XX, destacando os momentos de transição que 

definiram a apropriação da luz natural que acompanha a Arquitetura Moderna e que 

pode ser sintetizada na história das aberturas (janelas). Para tanto, seleciona 

instâncias exemplares, com características universais, que demonstram as 

transformações da arquitetura naquele período. Como é o exemplo das obras de Le 

Corbusier e Mies van der Rohe, cujos projetos são analisados mais a fundo. Estuda 

não apenas os momentos iniciais da invenção da luz moderna, mas avança no 

tempo e acompanha as mudanças pelas quais passou à medida em que os 

princípios da vanguarda moderna se disseminaram e foram contaminados pelo 

contato com as diferentes culturas mundo a fora.  

A argumentação de Oliveira (2005, p. 6, 9-10) a respeito do emprego do 

estudo de caso referente à luz natural pode ser caracterizada pelos trechos abaixo, 

retirados de sua introdução: 

[...] Assim, haveremos de entender a Luz Moderna como um 
conjunto de estratégias de projeto e modus operandi relativamente 
frouxos, que não chegam a configurar normas determinadas e fixas, 
mas que traduzem ideias, pensamentos e atitudes de um tempo, de 
arquitetos que respiram o ar em comum. Por isso, justamente, 
optamos por tentar entender a sequência histórica da invenção da 
Luz Moderna, mas pretendemos fazê-lo a partir de estudos de caso. 
[...] 
Nosso objetivo central é comprovar que é possível entender a 
apropriação da luz natural como um elemento de criação 
arquitetônica em uma visão desprendida do aspecto meramente 
técnico e, dessa forma, ampliar o universo de critérios e ponderações 
que, de fato, participam do exercício projetual. Pensar a luz natural 
nesses termos é pensar o projeto arquitetônico. 
[...] 
Acreditamos ainda, que ao delinear o caminho da invenção da Luz 
Moderna, estaremos adicionando subsídios para uma visão crítica do 
desenho da luz natural, ampliando o repertório de soluções de 
tratamento da luz. Se as estratégias para trazer a luz natural para o 
interior dos prédios é um fato fundamental da arquitetura, que não 
depende de época ou estilo apesar de ter seu sentido revisto a cada 
momento, então este estudo deverá concorrer para o 
aperfeiçoamento global do ato de projetar. 
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O referencial teórico de pesquisa é fundamental para as análises do material 

selecionado. Afirma que, a partir dele, é possível verificar que a “Luz Moderna” faz 

parte das transformações sofridas pela própria arquitetura, implicando na alteração 

de desenho dos dispositivos para captar e transformar a luz natural, isto é, 

compreender o papel que ela desempenha no projeto de arquitetura, mas, 

sobretudo, para avaliar como o arquiteto se apropria da luz natural e a modifica, de 

forma a relacioná-la com a estrutura, a forma e o espaço. 

Referencial teórico 

Autores Internacionais Autores Brasileiros 

Kenneth Frampton 

“Modern Architecture: 1920-1945”. 

Nova York: Rizzoli International 

Publications, 1983. 

Ruth Verde Zein “Arquitetura Brasileira, 

Escola Paulista e as casas de Paulo 

Mendes da Rocha”. Faculdade 

de Arquitetura da Universidade do Rio 

Grande do Sul, 2000. (mestrado) 

Philip L. Goodwin “Brazil Builds, 

Architecture New and Old 1652-1942”. 

New York: The Museum of Modern Art, 

1943. 

Lúcio Costa “Registro de uma 

Vivência”. Rio de Janeiro: Editora UNB, 

1996. 

Le Corbusier “Por uma Arquitetura”. 

São Paulo: Perspectiva, 1977. 

 

Renato Anelli “Rino Levi Arquitetura e 

Cidade”. São Paulo: Romano Guerra 

Editora, 2001. 

William Curtis “Le Corbusier Ideas and 
Forms”. Oxford: Phaidon Press Ltda, 
1986. 

Rosa Artigas “Paulo Mendes da 

Rocha”. São Paulo: Cosac &Naify, 

2000. 

Peter Carter "1974 Mies van der Rohe 

at work”. London: Phaidon Press 

Limited, 1999. 

Yves Bruand “Arquitetura 

Contemporânea no Brasil”. São Paulo: 

Editora Perspectiva, 1981. 

Tabela 11. Referencial teórico selecionado da tese de Lêda Maria Brandão de Oliveira 

 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

Oliveira (2005) utilizou uma longa descrição textual para identificar estratégias 

características nas obras de grandes arquitetos ao apropriarem-se de uma parcela 

da luz natural, focando nos conceitos que fundamentam as relações espaço, forma, 
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luz natural. Pesquisa, nesses projetos, o que se caracteriza como Luz Moderna e 

identifica seus nexos com a própria Arquitetura Moderna. Por se tratar de um estudo 

empírico, baseia-se em análises e interpretações de estudo de caso, utilizando-se, 

para tanto, de descrições dos arquitetos relativas à arquitetura e à luz natural, seus 

croquis e desenhos técnicos, como também fotos que auxiliam na visualização da 

luz natural nos espaços construídos. Tanto os desenhos como as imagens 

apresentadas, auxiliam no entendimento da temática elaborada, representando um 

exercício de análise de projeto que gera conhecimento em arquitetura. 

As imagens expostas na tese estão vinculadas diretamente ao texto, e 

descritas pelo mesmo, como no exemplo da casa de baile do complexo da 

Pampulha de Oscar Niemeyer, sobre a qual a autora descreve o formato do salão 

que, caracteriza-se pela marquise cujas curvas avançam pelo espaço externo, 

formando uma promenade de sombra, como no exemplo a seguir, em que o texto 

vem acompanhado de duas fotos, contribuindo para o entendimento da forma 

descrita: 

 

 
Fig. 40: Vista externa da casa de baile 

com a sombra da marquise. Fonte: 
OLIVEIRA, 2005, p. 110 

 
Fig. 41: Vista interna da casa de baile. 

Fonte: OLIVEIRA, 2005, p. 110 
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Como é o caso de outros trabalhos acadêmicos analisados por esta pesquisa, 

Ficam evidentes, nesse trecho de análise do trabalho de Oliveira (2005), as formas 

de expressão não textuais como parte do desenvolvimento de uma argumentação, 

cujos exemplos são as representações gráficas e imagens características da 

comunicação de informação e conhecimento na área de arquitetura.  

 
Estimativa texto/imagem 

Número estimado de palavras:  

 

110.800 

Número estimado de imagens:  

 

833 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

325 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

274 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

38 

Tabela 12. Estimativa texto/imagem da tese de doutorado de Lêda Maria Brandão de Oliveira 

 

 

Recursos iconográficos utilizados no trabalho 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela 13. Recursos iconográficos utilizados na tese de doutorado de Lêda Maria Brandão de 
Oliveira 
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- Avaliação dentro das seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual 

neste caso, pois somente através dos levantamentos e descrições dos projetos – 

incluindo as descrições das palavras dos próprios arquitetos relativas à sua 

arquitetura e à luz natural – foi possível a compreensão da apropriação da luz 

natural como elemento de criação arquitetônica. Pensando a luz natural em termos 

de projeto arquitetônico, segundo o objetivo central da autora. 

Também emprega os recursos iconográficos e a relação entre imagem/texto 

no trabalho de maneira extremamente eficiente, no sentido de contribuir para a 

reflexão e entendimento da temática analisada. A tese tem aproximadamente 391 

páginas, sendo que 277 são de texto, 51 somente de imagens e 274 que combinam 

os dois recursos. Ao se analisar a produção da autora, percebe-se sua contribuição 

para a produção de conhecimento acadêmico e sua comunicação nas áreas de 

prática projetual, uma vez que todas as imagens estão descritas no texto, 

justificando-se o seu uso na pesquisa como agente facilitador para a contribuição do 

conhecimento através das mesmas, pois somente por meio da descrição textual isso 

não seria possível. 

Nesse caso, diferentemente de todos os outros analisados, a tese atingiu o 

número de palavras esperado para um trabalho de doutorado, segundo os 

parâmetros de Borden e Ray (2009), como também a argumentação visual, por meio 

dos croquis, desenhos técnicos, desenhos analíticos e diagramas; soma-se a 

quantidade de palavras. A autora busca uma série de imagens para melhor 

compreender o tema, e identificar a metodologia de trabalho empregada por cada 

um dos arquitetos ao tratar da luz natural em suas obras.  
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3.1.4 Tese de Décio Gonçalves 

Sistema Estrutural Treliçado Modular em Madeira - SET 2M 

 

A. Ficha técnica do trabalho 

 

Título: 

 

Sistema estrutural treliçado modular em 

madeira - SET 2M 

Autor: 

 

Décio Gonçalves 

 

Orientador: 

 

Arnaldo Antonio Martino 

Ano de defesa: 

 

2007 

Tipo: 

 

Doutorado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca – se não tiver na 

estese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo lattes do 

orientador. 

Arnaldo Antonio Martino Carlos;  

Nilson Franco;  

AkemiIno;  

Julio Roberto Katinsky; 

Joao Roberto Leme Simoes. 

Número de páginas: 

 

342 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

242 

Tabela 14. Dados técnicos da tese de doutorado de Décio Gonçalves 
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B. Estrutura do trabalho 
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Resumo:  

O presente trabalho de tese objetiva a concepção e o desenvolvimento de um 

sistema estrutural treliçado modular em madeira. Avalia o comportamento de alguns 

dos seus principais elementos constituintes, através de experimentos realizados em 

laboratórios, e apresenta provas com programas funcionais, tornando factível a 

implantação do artefato arquitetônico em terrenos difíceis com mínimo impacto 

ambiental. Compara, de forma estimativa, os custos dessa estrutura executada em 

madeira, concreto e aço.  
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O trabalho é permeado, em sua primeira fase, por um breve relato da 

Arquitetura Brasileira em madeira, do colonial ao contemporâneo, e pela descrição 

sucinta das características da madeira, privilegiando sua capacidade portante e, 

finalmente, pela concepção e desenvolvimento do sistema estrutural em madeira, 

objeto desse trabalho, denominado Sistema estrutural treliçado modular em madeira 

– SET 2M. Em sua segunda parte, procura-se dotar o sistema com provas de 

programas funcionais: três residências unifamiliares, uma multifamiliar e uma 

pousada. Esse sistema tem como princípio que, para se pensar e construir uma 

edificação de boa qualidade com baixo custo de construção, deve-se “introduzir altos 

níveis de racionalidade e criatividade na concepção do espaço e na sua construção”, 

como está escrito.  

O SET 2M é caracterizado pela aplicação metodológica da sucessão e 

continuidade de eventos, assim como da coerência de decisões em função de suas 

racionalidades de concepção e de construção, as quais objetivam organizar e prever 

diferentes operações em oficinas de marcenaria e serralheria e em suas montagens 

no canteiro de obras. Essas montagens processam-se através da utilização de: 1) 

recursos simples, exigindo equipamentos e ferramentais disponibilizados 

corretamente no mercado na construção civil; 2) equipe composta por um número 

reduzido de pessoal, 3) prazo de execução exíguo, devido às suas características 

projetuais de concepção e de construção.  

A madeira, segundo o trabalho, apresenta-se como um material atraente para 

essas concepções, pois equipara-se, em termos de custos, ao aço, material 

altamente empregado nos dias atuais e supera em muito o concreto protendido, 

material possível de execução quando pensado com as características específicas 

do SET 2M. Para a concepção e o desenvolvimento do SET 2M,realizou-se, no 

laboratório do Laboratório de Modelos e Ensaio (LAME) da FAUUSP, maquetes e 

protótipos de alguns dos mais significativos de seus elementos constituintes, que 

atestaram de forma bastante satisfatória o comportamento do sistema. Foi possível 

a estabilização geral da estrutura no nível de desenvolvimento inicial do teste.  
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C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do Emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

b. Emprego de proposição projetual;  

Justificativa: Décio Gonçalves tem como objetivo a concepção de um sistema 

estrutural modulado em madeira, que torna factível a implantação de diversos 

programas funcionais, tais como habitações uni e multifamiliares, edificações de 

lazer e pesquisa de interesse social, entre outros. 

Divide sua pesquisa basicamente em duas partes. Os três primeiros capítulos 

tratam dos pressupostos teóricos que embasam o trabalho, sendo que o terceiro 

refere-se especificamente à concepção do sistema estrutural treliçado em madeira – 

SET 2M, proposto pelo autor. Os capítulos subsequentes descrevem a factibilidade 

do sistema estrutural para adequar diferentes projetos e artefatos arquitetônicos, 

pensados à luz de 5 estudos de caso. Por fim, revela suas conclusões sobre a 

pesquisa. 

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

d. Outras formas.  

C.1.2 Breve descrição da forma como a autor emprega o método projetual por meio 

da proposição projetual. 

Através de análises e interpretações de obras relevantes em termos de 

estrutura – denominada pelo autor de a “forma rígida” – como o principal dos seus 

componentes, discorre sobre importantes autores, como Gaudí, fundamentando a 

questão de originalidade do trabalho. A partir do estudo da natureza, em seu 

símbolo mais representativo: a “árvore”, que resultou na imagem representativa 

como símbolo conceitual da concepção do objeto de estudo, e através do 

desenvolvimento geométrico de uma forma, chega ao conceito de aparência 

orgânica da árvore, temática já abordada por outros autores, como é o caso de 
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Santiago Calatrava, no projeto de intervenção realizado no ano de 1991, na igreja 

construída em 1892 em Nova York, EUA: Cathedral of John the Divine, dentre 

outros. Para todas as obras, faz uma breve descrição dos projetos, seus partidos 

arquitetônicos e seus sistemas construtivos, acompanhada de algumas fotos da 

mesma. 

Em seguida, passa para o desenvolvimento do projeto, no qual estabelece 

seus princípios e condicionantes, apresenta o sistema estrutural que melhor 

resolveu a problemática adotada, representados por imagens que vão desde os 

croquis esquemáticos iniciais, até as maquetes eletrônicas desenvolvidas para os 

primeiros estudos como exemplificado adiante. Sintetiza a configuração do sistema 

estrutural espacial por meio das descrições textuais de ensaios feitos em laboratório 

com maquetes físicas, seguidas das imagens desses ensaios.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fig. 42: Croqui esquemático: 

concepção inicial. Fonte: 
GONÇALVES, 2007, p.201 

Fig. 43: Maquete eletrônica. 
Fonte: GONÇALVES, 2007, 

p.208 

Fig. 44: Maquete segunda 
versão. Fonte GONÇALVES, 

2007, p.223 
 

Em seguida, Gonçalves (2007) aplica esse sistema desenvolvido a programas 

funcionais, pensados em cinco estudos de casos: 1) Uma residência unifamiliar com 

dois pavimentos, mais cobertura, área construída de 385,64 m!; 2) Uma residência 

multifamiliar com três pavimentos mais cobertura, área construída de 815,67 m!; 3) 

Uma pousada com três pavimentos mais cobertura e área construída também de 

815,67 m!; 4) Residência unifamiliar térrea, um pavimento mais cobertura e área 

construída de 192.82 m! e por fim 5) Mais uma residência unifamiliar térrea, um 
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pavimento mais cobertura, área construída de 188,90 m!. Segue um dos estudos de 

caso desenvolvidos pelo autor, exemplificando sua maneira de proposição projetual 

na pesquisa científica: 

  
Fig. 45: Habitação Unifamiliar. Planta térreo. 

Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 283 
 
 
 

Fig. 46: Habitação Unifamiliar. Planta 
superior. Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 284 
 

  
Fig. 47: Habitação Unifamiliar. Planta 

Estrutura. Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 285 
Fig. 48: Habitação Unifamiliar. Planta 

Cobertura. Fonte: GONÇALVES, 2007,  
p. 286 
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Fig. 49: Habitação Unifamiliar. Corte AA. 
Fonte: GONÇALVES, 2007, p.287 

 
 
 

Fig. 50: Habitação Unifamiliar. Corte AA. 
Fonte: GONÇALVES, 2007, p.288 

 

  

Fig. 51: Habitação Unifamiliar. Elevação 
Frontal. Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 289 

Fig. 52: Habitação Unifamiliar. Elevação 
Frontal. Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 270 
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Fig. 53: Habitação Unifamiliar. Corte BB. 

Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 271 
 
 
 

Fig. 54: Habitação Unifamiliar. Corte BB. 
Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 272 

 

  
Fig. 55: Habitação Unifamiliar. Elevação 

Lateral. Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 273 
Fig. 56: Habitação Unifamiliar. Elevação 

Lateral. Fonte: GONÇALVES, 2007, p. 274 
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C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

Gonçalves (2007) faz um breve relato da Arquitetura Brasileira em madeira, 

desde o período colonial até o contemporâneo; buscando mostrar, neste referencial 

teórico, a evolução e o emprego desse artefato ao longo da história da arquitetura. 

Com base nas características do material estudado, da utilização dele em sistemas 

estruturais verificados em outros projetos, desenvolve seu projeto. As análises, 

realizadas sobre vários arquitetos pelo mundo, demonstram a importância, 

seriedade e relevância do tema, como por exemplo, na relação que o autor faz entre 

arte e técnica, ele estuda: Gaudí em sua obra da catedral “Sagrada Família” em 

Barcelona, Espanha de 1883; as resoluções em madeira das “Usonians Houses” de 

Wright nos EUA, década de trinta; como também o arquiteto Marcos Acayaba, em 

sua obra “Residência de praia do autor - RMA” de 1996, entre outras.  

Com base nesses estudos, chega-se ao objetivo central de seu trabalho, que 

constitui na concepção de um sistema estrutural em madeira, observando a relação 

do material e seu comportamento quando aplicado em diferentes projetos.   

A argumentação de Gonçalves (2007, p. 42, 38-39) a respeito do emprego do 

estudo de caso e sua relação com o projeto desenvolvido para sua pesquisa, pode 

ser caracterizada por alguns trechos retirados de sua introdução: 

Conforme não há ou não houve no Brasil uma opção devidamente 
assumida, entendendo-se neste caso, também o aspecto político por 
uma arquitetura voltada para a madeira, salvo aquela submetida às 
necessidades imediatas, ou mesmo precárias. As pesquisas com 
arquitetura em madeira, relevantes, porém esparsas, foram feitas por 
arquitetos e engenheiros de forma isolada e com resultados que 
podem sugerir “convergências de preocupações”. 
[...] 
O sistema estrutural poste-e-viga empregado na casa japonesa em 
madeira foi elemento fundamental na concepção de quatro dos cinco 
princípios da Arquitetura Moderna, ou seja: piloti, planta livre, 
fachada horizontal, fachada livre, todos, indistintamente, empregados 
há séculos na Arquitetura tradicional japonesa em madeira. 
[...] 
A aplicação desses cinco princípios modernistas foi de relevância 
vital para a contextualização da Arquitetura Moderna no mundo e no 
Brasil, particularmente pós-1930, excetuando-se o teto-jardim, em 
razão da prevalência de clima tropical na maior parte do território 
brasileiro. 

O referencial teórico de pesquisa, nesse caso, foi fundamental para 

contextualizar as análises dos projetos selecionados; confirmando a necessidade de 
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se investigar textos referenciais sobre o tema “sistemas estruturais em madeira” e 

relacioná-los com o sistema desenvolvido, para assim, identificar possíveis 

inspirações nas ideias contidas nesses projetos. Como é o caso de outros trabalhos 

acadêmicos analisados por esta pesquisa.  

Referencial teórico: 

Autores Internacionais Autores Brasileiros 

Carla Lind. “Frank Lloyd Wright’s 

Usonian Houses”. London: Archetypr 

Press Inc., 1994. 

Lúcio Costa “Lúcio Costa: registros de 

uma vivência”. São Paulo: Empresa das 

Artes, 1995. 

Frei Otto. “Architecture et Bionique 

constructions naturelles”. Denger: 

Éditions Delta &Spes, 1985. 

João Batista Vilanova Artigas. “Vilanova 

Artigas”. São Paulo: Instituto Lina Bo e 

P. M. Bardi, 1997. 

Heinrich Engel. “Sistemas Estruturais”. 

São Paulo: Hemus, 1981. 

 

Daniel Girault-Miracle. In: Instituto 

Tomie Ohtake (org). “Gaudí: a procura 

da forma”. São Paulo: Instituto Tomie 

Ohtake, 2004. P. 64-71. 

Kenneth Frampton. “Studies in tectonic 

culture”. Cambridge: The MIT Press, 

1996. 

Augusto Carlos de Vasconcelos. 

“Estruturas da Natureza: Um estudo da 

interface entre Biologia e Engenharia”. 

São Paulo: Studio Nobel, 2000. 

Naomi Stungo. “The new wood 

architecture”. London: Laurence King 

Publishing, 1998.  

 

Yves Bruand “Arquitetura 

contemporânea no Brasil”. São Paulo, 

Perspectiva,1981. 

Tabela 15. Referenciais teóricos selecionados da tese de doutorado de Décio Gonçalves 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

Analisando-se a tese de Gonçalves (2007), no que se refere ao sistema 

construtivo em madeira e obras relevantes em termos de estrutura como o principal 

dos seus componentes, percebe-se que o autor utilizou-se da descrição textual dos 

mesmos, seguidos de imagens não muito esclarecedoras, dificultando o 

entendimento do leitor sobre a temática.  

Os textos e sínteses realizadas, como foi dito, vêm acompanhados de 

algumas poucas imagens; o pobre recurso iconográfico, com ausência de desenhos 
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explicativos, dificultou a compreensão do sistema construtivo a ser demonstrado. 

Como exemplos, serão citados alguns trechos da explanação do sistema 

construtivo, de Gonçalves (2007, p. 42-43), e imagens utilizadas, ao falar da obra do 

arquiteto Artigas para a casa Elza Berquó de 1967:  

 
“Nessa obra, Artigas estabelece a verdade dos materiais concreto, 
madeira e tijolo, aplicados sem enfeites, conseguindo através da 
ironia e da subversão de conceitos, criar uma obra exemplar”.  
 

Essa descrição textual vem acompanhada com uma fotografia do interior da 

Casa Elza Berquó, o que se pode considerar insuficiente para uma boa 

compreensão do uso dos matérias e sistemas estruturais descritos. 

 
Fig. 57: Casa Elza Berquó: Projeto Artigas.  

Fonte: GONÇALVES, 2007 p. 42 
 

 
“O problema do contato do tronco com a laje de concreto é resolvido 
pela colocação de neoprene, permitindo que a carga do telhado seja 
transmitida ao apoio do piso e à fundação”. 
 

A explanação acima é acompanhada de uma foto não muito esclarecedora: 

 
Fig. 58: Casa Elza Berquó, detalhe do apoio do tronco  

em madeira: Projeto Artigas. Fonte: GONÇALVES, 2007 p.42 
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Analisando-se o trabalho de Gonçalves (2007), percebe-se que as formas de 

expressão não textuais – como parte do desenvolvimento de uma argumentação 

cujos exemplos são as representações gráficas e imagens características da 

comunicação de informação e conhecimento na área de arquitetura – mostraram-se 

um tanto quanto insuficientes em um primeiro momento, quando contextualiza a 

temática. Porém, no desenvolvimento do projeto proposto por sua tese, esses 

artefatos não textuais podem ser considerados originais, pois possibilitaram a 

solução e demonstração de um problema, isto é, o entendimento de como um 

arquiteto cria seus projetos e quais os caminhos adotados. 

Estimativa texto/imagem: 

 
Número estimado de palavras:  

 

34.900 

Número estimado de imagens:  

 

413 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

251 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

87 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

176 

Tabela 16. Estimativa texto/imagem da tese de doutorado de Décio Gonçalves 

 

Recursos iconográficos utilizados no trabalho: 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

 Redesenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17. Recursos iconográficos utilizados na tese de doutorado de Décio Gonçalves 
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- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

Os recursos gráficos utilizados são basicamente compostos por fotos, nem 

sempre claras, e artefatos produzidos pelo próprio autor, servindo para 

complementação do texto. Sendo o objetivo de sua pesquisa demonstrar sistemas 

construtivos em madeira, faz-se necessária a realização de desenhos explicativos 

para a melhor compreensão dos sistemas. 

O emprego desses recursos iconográficos acontece de maneira que a relação 

entre imagem/texto contribua, em parte, com a reflexão e entendimento da temática 

analisada; uma vez que, como exposto acima, no primeiro momento de 

contextualização do trabalho, essa relação não se mostrou muito adequada. A tese 

tem aproximadamente 342 páginas, sendo que 242 são de texto, 164 somente de 

imagens e 87 que combinam os dois recursos. Nesse caso, temos, no segundo 

momento do trabalho, o uso de recursos não textuais como sendo mais valorizados 

que a argumentação textual. Isso nos mostra, como em outras análises, que mesmo 

a tese tendo atingido um número de palavras bem abaixo do esperado para um 

trabalho de doutorado, segundo Borden e Ray (2009), a extensão do material gráfico 

produzido na pesquisa, juntamente com as imagens explicativas sobre o texto, 

substitui parte dessa quantidade de palavras esperada em um trabalho científico.  

Portanto, somente pela interpretação de projetos referenciais e explicação do 

projeto proposto, foi possível identificar e entender, por meio dos desenhos 

expostos, as informações necessárias para dotar de provas de sua eficácia o 

sistema estrutural criado pelo autor.  
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3.1.5 Tese de Mônica Junqueira de Camargo 

Princípios de Arquitetura Moderna na Obra de Oswaldo Arthur Bratke  

 

A. Ficha técnica do trabalho 

 
Título: 

 

Princípios de Arquitetura Moderna na 

Obra de Oswaldo Arthur Bratke 

Autora: 

 

Mônica Junqueira de Camargo 

 

Orientador: 

 

Paulo J. V. Bruna 

Ano de defesa: 

 

2000 

Tipo: 

 

Doutorado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca – se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo lattes do 

orientador. 

Paulo Bruna;  

Carlos Guilherme Mota;  

Hugo Segawa;  

Carlos Faggin; 

Renato Anelli. 

Número de páginas: 

 

187 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

137 

Tabela 18. Dados técnicos da tese de doutorado de Mônica Junqueira de Camargo 
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B. Estrutura do trabalho 

 

Resumo:  

O trabalho analisa a produção do arquiteto paulista Oswaldo Bratke segundo 

os princípios da arquitetura moderna, com o objetivo de demonstrar sua fidelidade a 

esse movimento. A primeira parte apresenta as ideias modernas iniciais, identifica os 

princípios sob os quais se desenvolveu a produção arquitetônica moderna, confere 

sua adaptação na América, com destaque a um desdobramento exemplar: o 

programa Case Study House, dada sua estreita relação com a produção de Bratke. 
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Ainda analisa a introdução da arquitetura moderna no Brasil e as particularidades do 

seu desenvolvimento.  

A segunda parte do trabalho estuda a obra do arquiteto através dos princípios 

levantados. Bratke foi um dos profissionais mais produtivos na cidade de São Paulo, 

tendo desenvolvido mais de 1500 projetos, de elementos construtivos a cidades, 

entre as décadas de 30 a 60. Iniciou seu trabalho à frente de uma construtora, com a 

qual desenvolveu o racionalismo construtivo através da experimentação de estilos 

variados e foi incorporando paulatinamente os princípios da nova arquitetura. A partir 

de 1942, Bratke passou a se dedicar exclusivamente ao projeto, produzindo uma 

arquitetura funcional, caracterizada pela simplicidade formal, elaborada com rigor, 

segundo os princípios modernos. Sua produção coincide com a introdução e o 

desenvolvimento da arquitetura moderna no país e a análise de seu trabalho permite 

resgatar seus paradigmas, dilemas, certezas e confrontos, o que o torna 

absolutamente adequado à discussão dos princípios da arquitetura moderna. 

C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do Emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

d. Outras formas.  

Justificativa: Mônica Junqueira de Camargo pretende contribuir para o 

desenvolvimento da arquitetura brasileira através do levantamento de novos 

elementos que permitam identificar, com maior clareza, as razões de seu sucesso 

ou fracasso. Trazer à tona experiências do passado para recuperá-las sob o ponto 

de vista crítico permite colocar várias novas questões ao presente e alimentar a 

história da arquitetura, entendendo-a não apenas como a recuperação de edifícios 

exemplares, mas como tudo aquilo que envolve a sua realização. Para tanto, utiliza-
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se de um levantamento sobre a obra do arquiteto Oswaldo Bratke – que ela já havia 

realizado para sua dissertação de mestrado em 1995 – em confronto ao estudo e 

análise da arquitetura moderna brasileira, enquanto trabalho profissional acadêmico 

e de pesquisa. 

C.1.2 Breve descrição da forma como a autora emprega o método projetual por 

outras formas. 

Através do confronto da obra do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke com o 

estudo da arquitetura moderna, em particular a brasileira e o seu desenvolvimento, 

com atenção especial a alguns desdobramentos que a autora julga esclarecedores 

desses princípios, identifica a obra de Bratke como moderna, uma vez que 

contempla os princípios fundamentais da arquitetura moderna.  

Divide a análise da arquitetura moderna de Bratke em cinco partes:  

Pragmatismo: formação e conduta 

Nessa parte, discorre sobre a formação do arquiteto, tanto familiar quanto 

acadêmica, e como essa formação contribuiu para suas tendências pragmáticas. 

Uma vez que Bratke formou-se engenheiro-arquiteto em 1931, em plena polêmica 

da casa modernista de Warchavchik, com a produção eclética que predominava na 

paisagem paulistana. Porém, Bratke não tomou uma posição explícita e sempre foi 

pragmático, pois somente pelo uso e pelo emprego prático conseguia distinguir entre 

o falso e o verdadeiro, e somente através dos resultados afirmava a validez de uma 

proposição. Como verificou-se na argumentação de Camargo (2000, p.69), seguida 

de um exemplo que ilustra a forma de tratar esta parte da pesquisa: 

 
E foi de maneira pragmática que Bratke desenvolveu suas ideias, o 
que dificultou a compreensão de seu arcabouço teórico. Bratke 
buscou fazer teoria na prática, através de uma investigação 
constante e consequente, cujos resultados são perfeitamente 
verificáveis ao longo de sua trajetória. 
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Fig. 59: análise da fase pragmática de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 77 

 

Racionalismo: a conquista moderna, do eclético ao moderno 

Identifica o racionalismo de Bratke dizendo que a forma de sua obra surge da 

construção, resultante de um processo construtivo e não abstrato. Relata que o dia a 

dia dos canteiros de obra foi lhe apontando as vantagens da racionalização dos 

espaços e a economia na padronização dos diversos elementos. Exemplificado nas 
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palavras de Camargo (2000, p. 79, 82-83), também seguida de uma imagem que 

representa a forma como a autora analisa o racionalismo de Bratke: 

 
Foi ampliando o princípio do racionalismo de decompor a 
complexidade de um determinado problema em unidades passíveis 
de resolução, resolvendo as dificuldades por partes, que Bratke 
passou a decompor o organismo arquitetônico até separar o 
esqueleto do fechamento, evoluindo para uma linguagem 
arquitetônica apropriada à estrutura independente, a partir do jogo de 
planos e superfícies, volumes e encastramentos de formas. A sua 
preocupação não era a forma abstrata enquanto tal mas sim a 
modulação do sol e da luz, a articulação sensível dos vários 
espaços, a economia do sistema construtivo, a integração do interior 
e exterior, de modo a conseguir o maior benefício social com o 
menor custo possível. O racionalismo como processo de 
pensamento se converteu, assim, em forma. 
[...] 
Racionalismo e empirismo são dois conceitos básicos para a 
compreensão da obra de Bratke. Sua conquista moderna é resultado 
da tentativa de adequar as regras clássicas de composição à nova 
tecnologia e os espaços às necessidades de uma sociedade que 
transforma seus hábitos, com a introdução de novos bens de 
consumo, e de uma nova realidade urbana.  
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Fig. 60: Análise da fase racionalista de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p.81 

 

Maturidade: análise da sua trajetória 

Segundo a autora, é a partir dos anos 40, quando Bratke passa a dedicar-se 

integralmente ao projeto arquitetônico, restringindo sua participação na obra apenas 

como acompanhamento da execução do projeto, que se verifica o amadurecimento 

das ideias que o arquiteto vinha articulando e que motivaram a ruptura com os 

múltiplos estilos que ele vinha praticando a favor de uma arquitetura de expressão 
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própria, independente dos padrões estabelecidos como arquitetura brasileira 

moderna (CAMARGO, 2000, p. 96): 

 
A sua conquista de um novo modelo, de ordem formal e funcional, foi 
parte de um processo amplo e não apenas a busca da novidade pela 
novidade, mas resultado de um problema bem colocado frente às 
novas expectativas sociais e aos novos procedimentos construtivos, 
uma explícita vontade em acompanhar e adequar-se a seu tempo, 
confirmando a máxima de Mies Van der Rohe: “a arquitetura é a 
vontade da época concebida em termos espaciais”. 
 
 

No exemplo a seguir, que ilustra a forma como a autora analisa a fase 

denominada “maturidade” na obra de Bratke, verificou-se claramente como o artifício 

não textual é importante na complementação da argumentação textual que, por sua 

vez, está empregado como forma de construção do conhecimento sobre a obra do 

arquiteto Oswaldo Bratke. 
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Fig. 61: Análise da fase de maturidade na obra de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 107 
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Fig. 62: Análise da fase de maturidade na obra de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 108 
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Fig. 63: Análise da fase de maturidade na obra de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 109 
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Fig. 64: Análise da fase de maturidade na obra de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 110 

 

Intervenções Urbanas: análise dos projetos urbanos 

Ao falar sobre intervenções urbanas, Camargo (2000, p. 120) relata que 

Oswaldo Bratke foi, dos arquitetos de sua geração, quem mais realizou intervenções 
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urbanas, como loteamentos, núcleos habitacionais e também consultorias, dentre 

elas, ao primeiro plano diretor para a cidade de São Paulo, comprovando assim a 

extensão de sua atividade. 

 
As grandes conquistas dos tempos modernos trouxeram uma série 
de novos problemas, especialmente para as cidades, até então, 
nunca vislumbrados, o que ampliou e mudou a atuação do arquiteto. 
Os cursos existentes não preparavam os arquitetos para as questões 
urbanísticas. Tratam-se de conquistas particulares, cujos resultados 
de maior ou menor qualidade devem-se à capacidade dos arquitetos 
que melhor entenderam a problemática urbanística e souberam 
manejá-la à dimensão do projeto, são aqueles que projetaram “da 
colher à cidade”. Bratke foi um deles, trabalhando com muita 
desenvoltura a versatilidade da escala. Enfrentou a problemática do 
projeto nas mais variadas escalas com a mesma objetividade e 
seriedade, do equipamento doméstico e elemento construtivo a 
loteamentos e planos urbanísticos, dedicou-se com o mesmo afinco 
e determinação. Incorporando as experiências realizadas, num 
processo cumulativo que lhe foi característico, amadureceu conceitos 
e soluções que lhe permitiram enfrentar o projeto dos Núcleos 
Habitacionais no Amapá, uma experiência nova, para a época, na 
realidade brasileira. 
 

O exemplo a seguir ilustra como a autora analisa as intervenções urbanas de 

Bratke, como no anterior, em que ela estuda o período denominado por ela mesma 

de “maturidade” na obra do arquiteto, verificamos a recorrência do uso do artifício 

não textual, a fim de complementar a argumentação textual.  
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Fig. 65: Análise das intervenções urbanas de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 140 
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Fig. 66: Análise das intervenções urbanas de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 141 

 

A necessária visão: 

A autora investiga as implicações das conquistas tecnológicas, sociais e 

artísticas da era industrial, para demonstrar a relação entre o trabalho de Bratke e a 
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nova visão da arquitetura, imposta neste período, exigindo do profissional 

capacidade e determinação para enfrentar os problemas delas decorrentes. 

Segundo Camargo (2000, p.155-156), estabeleceu-se um vínculo estreito entre a 

arquitetura e a economia geral, dessa forma, sociedades com economias em estágio 

mais avançado de industrialização tiveram uma relação mais profícua com a 

arquitetura, estimulando a indústria da construção civil através da racionalização do 

processo construtivo: 

 
Bratke compreendeu precisamente as transformações sociais e 
econômicas de seu tempo e as suas relações com a arquitetura. 
Preparou-se para uma produção mais dinâmica que atendesse com 
qualidade o aumento da demanda de projetos, sistematizando 
componentes e detalhamentos que simplificassem a execução, 
economizando tempo e custos, para o escritório e para os clientes. 
Foi assim que conquistou a classe média para a arquitetura 
moderna, cuja estratégia lembra a atuação do arquiteto Richard 
Neutra que conquistou sua clientela americana para a arquitetura 
moderna, chamando atenção para o descompasso existente entre 
desenho arquitetônico e indústria; e buscando superá-la por meio de 
uma rigorosa adesão aos processos técnicos. Neutra procurou 
instituir, sobre tal base, um relacionamento mais franco e mais direto 
entre o projeto e o público; não se trata, com efeito, de propor-lhe um 
novo estilo arquitetônico e de persuadi-lo que este é melhor do que 
os anteriores, mas sim de tomar o público por um outro lado, 
oferecendo-lhe um serviço que cubra corretamente um setor 
completo de suas exigências. 
 

A seguir um exemplo da maneira como a autora analisa a fase da arquitetura 

de Bratke chamada por ela de “a necessária visão”:  
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Fig. 67: Análise da fase “a necessária visão” da obra de Bratke. Fonte: CAMARGO, 2000, p. 154 

 

C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

A autora busca a comprovação do caráter moderno da obra de Oswaldo 

Arthur Bratke, para tanto, estuda a arquitetura moderna, abrangendo o período que 

vai da introdução ao auge da arquitetura moderna no Brasil, demonstrando que a 
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obra do arquiteto funde-se com seu próprio desenvolvimento e traz a tona seus 

paradigmas, dilemas, certezas e confrontos, o que a torna absolutamente adequada 

à discussão dos princípios da arquitetura moderna. Para a identificação desses 

princípios, investiga textos referenciais da história da arquitetura moderna, escritos 

em diferentes momentos, como por exemplo: Argan, em sua obra “Arte Moderna” de 

1992; Benevolo, em “História da arquitetura moderna” do ano de 1994; Collins, em 

“Los ideales de la arquitectura moderna; suevolución (1750-1950)” de 1977; Fusco, 

na obra “Historia de la Arquitectura Contemporânea” de 1981; Frampton em “História 

crítica da arquitetura moderna”, do ano de 1997; Montaner, em “La modernidade 

superada. Arquitectura, arte e pensamento delsiglo XX” de 1997. Para a arquitetura 

brasileira, ela toma como base: Costa, na obra “Lúcio Costa: registros de uma 

vivência” de 1995; Bruand, em “Arquitetura contemporânea no Brasil” de 1981; 

Lemos, em “Arquitetura brasileira” de 1977; Segawa, em “Arquitetura no Brasil. 

1900-1990” de 1998; Zein, em sua obra “Tendências atuais da arquitetura brasileira: 

Vilanova Artigas, 1915-1985” do ano de 1988, dentre outros, a partir dos quais 

estabelece questões fundamentais, ou seja, aquelas comentadas majoritária ou 

unanimemente por diversos autores. 

A argumentação de Camargo (2000, p. 157 e 162) a respeito do emprego do 

estudo de caso, na obra do arquiteto Oswaldo Bratke, em confronto ao estudo e 

análise da arquitetura moderna brasileira, pode ser caracterizada pelos trechos 

abaixo retirados de sua conclusão: 

 
A arquitetura moderna, concebida como um movimento abrangente 
com pretensões para além da renovação formal, mas sobretudo de 
cunho social, assumiu um caráter de missão, de proporção 
internacional, o que lhe impôs adaptações inerentes ao processo 
histórico e às condições locais, provocando a diluição das ideias 
inicias, mas, proporcionando o amadurecimento de outras e 
assumindo conotações variadas, coloridos próprios de cada povo, 
sem contudo perder sua identidade. 
[...] 
O processo criativo arquitetônico, como toda forma de criação, 
requer um tempo de decantação e não é todo o tempo de invenção. 
O amadurecimento das ideias, seguindo a evolução de uma 
determinada linha de pensamento, pode gerar soluções mais 
sofisticadas que as originais. Bratke não optou pela eterna 
excepcionalidade criando obras de grande impacto, mas 
desenvolveu um processo trabalhoso e exaustivo. Ao longo de sua 
trajetória é possível identificar um refinamento de forma e de detalhe 
de um projeto ao outro, caracterizando uma evolução sempre 
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coerente que foi, gradativa e experimentalmente, incorporando os 
princípios da arquitetura moderna, os quais elaborou, interpretou 
mas sempre se manteve fiel. Seus projetos, independente da escala, 
de objetos a cidades, são modelos de economia funcional, de clareza 
distributiva e formal, de qualidade estética integrada à utilidade. 
[...] 
A obra de Oswaldo Bratke é, portanto, digna da atribuição – 
moderna. Sua arquitetura funcional, baseada nas necessidades 
humanas e liberta de formalismos excessivos, é resultado da 
aplicação sábia e criativa dos princípios mais puros da arquitetura 
moderna, ao mesmo tempo tem brilho próprio e consistência 
inabalável, tanto que sobreviveu ao tempo. 
 

O referencial teórico é de extrema importância para a investigação, pois é 

dele que surge o embasamento das análises realizadas. Sendo esse caminho chave 

para compreender o processo de concepção das obras do arquiteto. Afirma que o 

trabalho de Bratke demonstra que a transformação do fazer arquitetônico se faz 

gradual em vez de radicalmente e que o processo de projeto inclui muitas variações, 

tanto na forma, nos princípios, como nas particularidades das condicionantes de seu 

desenvolvimento.  

As imagens não provém do referencial teórico, mas de textos sobre Bratke e 

do arquivo do arquiteto, o que parece evidenciar o esforço da autora em construir 

uma "ponte", uma reflexão, entre o conhecimento textual já estabelecido e a obra de 

Bratke; criando, assim, sua própria interpretação sobre o papel do arquiteto no 

desenvolvimento da arquitetura brasileira. 

Referencial teórico: 

Autores Internacionais Autores Brasileiros 

Giulio Carlo Argan “Arte Moderna”. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

Yves Bruand “Arquitetura 

contemporânea no Brasil”. São Paulo, 

Perspectiva,1981. 

Leonardo Benevolo “História da 

arquitetura moderna”. São Paulo: 

Perspectiva,1994. 

Carlos Lemos “Arquitetura brasileira”. 

São Paulo: Melhoramentos, 1977. 

Peter Collins “Los ideales de la 

arquitectura moderna; su evolución 

(1750-1950)”. Barcelona: Editorial 

GistavoGili,1977. 

Lúcio Costa “Lúcio Costa: registros de 

uma vivência”. São Paulo: Empresa das 

Artes, 1995. 
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Renato de Fusco “Historia de la 

Arquitectura Contemporânea”. Madrid: 

H. Blume Ediciones, 1981. 

Hugo Segawa “Arquitetura no Brasil. 

1900-1990”. São Paulo: EDUSP, 1998. 

Kenneth Frampton “História crítica da 

arquitetura moderna”. São Paulo: 

Martins Fontes, 1997. 

Ruth Verde Zein “Tendências atuais da 

arquitetura brasileira: Vilanova Artigas, 

1915-1985”. São Paulo: Revista 

Projeto,1988. 

 

Tabela 19. Referenciais teóricos selecionados da tese de doutorado de Mônica Junqueira de 
Camargo 
 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

Percebe-se que a autora utilizou, predominantemente, o recurso da descrição 

textual para analisar a produção de Oswaldo Bratke segundo os princípios da 

arquitetura moderna. Proporcionalmente, o uso das imagens tem menor expressão.  

A tese é composta, aproximadamente, de 187 páginas, sendo que 137 são de 

textos, 20 somente de imagens e 52 que combinam os dois recursos. Ao analisar-se 

a produção da autora, percebe-se que mesmo com ausência de desenhos 

explicativos, o que dificultou um pouco a compreensão das características que 

envolvem a realização dos edifícios demonstrados para exemplificar cada fase da 

obra do arquiteto, ela atinge o que se espera sobre produção de conhecimento 

acadêmico e sua comunicação nas áreas de prática projetual versus requisitos e 

padrões exigidos no contexto acadêmico mais amplo, conforme explicado no início 

das análises. Indica várias questões que passam pelo raciocínio através de 

imagens, para compreender o processo de concepção das obras de Bratke. 

A fase de “maturidade” é um exemplo, a descrição dos sistemas e técnicas 

construtivas da casa Atelie Morumbi, de 1950, vem acompanhada de uma única 

foto, de difícil leitura. Como exemplificado a baixo:  
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Fig. 68: Foto. Atelie Morumbi. Fonte: CAMARGO, 2000, p.109 

 

 

Estimativa texto/imagem: 

 
Número estimado de palavras:  

 

37.675 

Número estimado de imagens:  

 

127 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

72 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

52 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens (sem imagens) e anexos: 

15 

Tabela 20. Estimativa texto/imagem da tese de doutorado de Mônica Junqueira de Camargo 
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Recursos Iconográficos utilizados no trabalho: 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 

 
 

 

 

 

   

Tabela 21. Recursos iconográficos utilizados na tese de doutorado de Mônica Junqueira de Camargo 

 

- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

O que se pode verificar na tese de Camargo (2000) é que ela dá mais ênfase 

e espaço, para a descrição textual dos princípios sob os quais se desenvolveu a 

produção arquitetônica moderna. Já em um segundo momento ao tratar sobre a 

influência dessa arquitetura na obra de Bratke, a análise é feita por meio de um 

relato histórico de como o arquiteto elaborou seus projetos ao longo de sua carreira, 

utilizando recursos textuais e com auxílio de imagens. Esses recursos iconográficos 

expostos muitas vezes não são vinculados diretamente ao texto, ou descritos pelo 

mesmo.  

O uso dos recursos não textuais é auxiliar na argumentação, porém a 

argumentação é principalmente textual. Entretanto, mesmo a tese não tendo atingido 

o número de palavras esperado para um trabalho de doutorado, seguindo os 

princípios de Borden e Ray (2009), adotados por esta pesquisa como referencial de 

análise, a argumentação visual, por meio de fotos e desenhos, é válida na soma 

desse número de palavras, uma vez que as imagens expostas, mesmo não estando 

descritas pelo texto, em alguns casos, exercem um papel fundamental para a 

compreensão das configurações que envolvem os artefatos arquitetônicos.  
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3.1.6 Tese de Rafael Antonio Cunha Perrone 

Os Croquis e os Processos de Projeto de Arquitetura 

 

A. Ficha técnica do trabalho 

 

Título: 

 

Os Croquis e os Processos de Projeto 

de Arquitetura 

Autor: Rafael Antonio Cunha Perrone 

 

Orientador: Não tem 

 

Ano de defesa: 

 

2008 

Tipo: Livre Docência 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca - se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo lattes do 

orientador. 

Heliana Comim Vargas; 

Mario Thadeu Leme; 

Julio Roberto Katinsky; 

Renato Anelli; 

Carlos Guilherme Mota  

Número de páginas: 

 

Volume 1: 174  

Volume 2: 498  

Número estimado de páginas com 

texto: 

Volume. 1: 121 

Volume. 2: 399 

Tabela 22. Dados técnicos da tese de livre docência de Rafael Antonio Cunha Perrone 
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B. Estrutura do trabalho  

Vol. 1: 
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Vol. 2:  
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Resumo:  

Este trabalho objetivou analisar o papel dos croquis nos processos de projeto 

de arquitetura.  

Procurou revelar, a partir de uma pesquisa baseada em levantamentos e na 

prática projetual, o significado e função dos desenhos utilizados pelos arquitetos 

para a configuração dos artefatos arquitetônicos.  

Demonstrou o papel fundamental dos croquis, nesta configuração, por 

intermédio de uma abordagem que visou reconstruir as etapas iniciais e decisórias 

de alguns processos de projeto.  

Confirmando que os procedimentos de projeto são realizados por 

aproximações sucessivas, abordou como uma compreensão mais adequada dos 

croquis pode auxiliar no ensino e na aprendizagem de projeto nas faculdades de 

arquitetura. 
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C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1 Avaliação do Emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

Justificativa: Rafael Antonio Cunha Perrone busca, pela análise sistemática 

do desenvolvimento do projeto arquitetônico, uma abordagem aproximadamente 

segura da constituição desse projeto. Para isso, parte do eixo pelo qual se 

desenvolve o processo projetual, num procedimento que tende a retomar as 

decisões preliminares, que quase sempre nascem da elaboração de alguns 

desenhos mais ou menos livres – os croquis ou estudos preliminares – verificando, a 

cada momento do projeto, sua pertinência ou não. Pretende descrever como foi 

realizado o processo de tomada de decisões que caracteriza as aproximações 

sucessivas que vieram a configurar o projeto, o objeto que foi descrito. Uma vez que, 

segundo ele, a atividade de concepção da arquitetura é um processo que se 

constitui por meio de operações gradativas. 

d. Outras formas. 

C.1.2 Breve descrição da forma como o autor emprega o método projetual pelo 

estudo do processo de projeto de outros arquitetos 

A partir do estudo inicial de um conjunto de trinta e oito croquis, selecionados 

na mostra “O croqui como concepção da arquitetura”, realizada na universidade 

Mackenzie em 2004, documentados e sistematizados através de entrevistas com 

cada autor e análise de cada peça gráfica, Perrone (2008) ensejou escrever a 

origem de cada fazer arquitetônico ou, ao menos, entrever um possível 

encadeamento da trajetória de cada projeto.  

Com foco nas análises e interpretações dos processos de projeto, foram 

selecionados para estudo seis croquis, derivando em seis estudos de processos de 
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projeto. Baseia-se na identificação das características pessoais de cada arquiteto, 

como formação e carreira, que se manifestam no processo de projeto. Para tanto, 

foram eleitos arquitetos com posturas diferentes, tanto nos modos de operar o 

projeto, como no manejo de instrumentos e de métodos de trabalho, além da 

diversidade de finalidades de cada projeto. De acordo com o autor, o estudo do 

papel exercido pelos croquis durante o processo de projeto é um dos mais 

significativos elementos para a compreensão do problema da criação em arquitetura.  

Ao finalizar suas investigações, agrupa os estudos de caso dos croquis, em 

seis configurações: “O Croqui Competitivo”, “O Croqui Versado”, “O Croqui 

Habilidoso”, “A Complexidade do traço Simples”, “O Croqui Especulativo” e “O 

Croqui Pragmático”. Esses formam os capítulos centrais de sua tese. 

Inicia cada um desses capítulos com uma ficha técnica do projeto, contendo 

informações como: do que trata o projeto, o nome do entrevistado, a data dos 

croquis, a equipe que participou da elaboração dos croquis, a descrição do projeto, 

as características do material recolhido, as peças gráficas e a autoria dos croquis. 

Essa ficha aparece acompanhada de uma explanação textual sobre o projeto, com 

base nas longas entrevistas com cada arquiteto. Todas elas contêm ilustrações das 

obras citadas no texto, principalmente imagens dos croquis, tanto para mostrar 

detalhes construtivos como também os tipos de desenho e material utilizado para 

sua execução. Até a ilustração final da obra, seja por fotografias da obra construída, 

ou por maquetes eletrônicas, e também por perspectivas feita a mão. Como 

exemplificado nas figuras a seguir: 
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Fig. 69: ficha técnica do projeto. Fonte: PERRONE, 2008, p.51 

 

 
Fig. 70: Ficha técnica do projeto. Fonte: PERRONE, 2008, p.52 



155 
 

 

 
Fig. 71: Exemplo de análise. Fonte: PERRONE, 2008, p.88 

 

 
Fig. 72: Exemplo de análise. Fonte: PERRONE, 2008, p.63 
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No segundo volume da pesquisa, Perrone (2008) concentra todos os anexos 

do trabalho, organizados em três partes: a primeira é dedicada às entrevistas 

realizadas com os autores dos trinta e oito croquis selecionados; na segunda parte, 

ele analisa cada peça gráfica, criando um quadro comparativo, que aborda desde o 

nome do arquiteto autor do croqui, sua formação, a etapa do projeto em que foi 

desenvolvido, sua função comunicativa, descrição, significado, a justificativa de sua 

seleção, dentre outros aspectos, até como o arquiteto aprendeu a desenhar; a 

terceira parte é focada no estudo do processo de projeto dos seis croquis 

selecionados, baseando-se no testemunho de cada arquiteto. Segue imagens que 

exemplificam a maneira como o autor analisa os croquis por meio do quadro 

comparativo:  

 

 
Fig. 73: Exemplo do quadro comparativo. Fonte: PERRONE, 2008, p.330 
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Fig. 74: Exemplo do quadro comparativo. Fonte: PERRONE, 2008, p.331 

 

 
Fig. 75: Exemplo do quadro comparativo. Fonte: PERRONE, 2008, p.332 
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Fig. 76: Exemplo do quadro comparativo. Fonte: PERRONE, 2008, p.333 

 

C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

Procurou enfatizar nas análises dos croquis, uma compreensão ampla do 

significado do desenho, a qual levou à investigação de textos referenciais sobre o 

assunto, escritos em diferentes momentos, como por exemplo: Lapuerta em sua 

obra “El croquis. Proyetcto y arquitectura” de 1997, em sua definição de “croquis”; 

Vagnetti em “Disegno e Architettura” do ano de 1958, ao tratar da síntese figurativa 

que atribui valor ao desenho; Lampugnani em “Dibujos y textos de la arquitetura de 

siglo XX. Utopia y realidade” de 1983, na interpretação da relação de desenhos e 

arquitetura. No panorama brasileiro, ele toma como base, por exemplo: Motta em 

sua obra “Desenho e Emancipação” de 1967 e Artigas em “Caminhos da arquitetura” 

de 1986, com suas preocupações pioneiras em relação ao desenho, dentre outros 

autores. 

A argumentação de Perrone (2008, p.20, 35, 37 v.1) a respeito do emprego 

do estudo de caso – os croquis –, dentro de um contexto histórico, pode ser 

caracterizada pelos trechos abaixo retirados de sua introdução e capítulo 1: 
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A interpretação sobre os desenhos preliminares, a análise das 
alternativas utilizadas, o reconhecimento das primeiras escolhas e 
referências conduzirá o processo de reflexões e interpretações sobre 
o que veio a se construir como “partido projetual” ou naquilo que se 
definiu e se estruturou como “solução do Projeto”. 
[...] 
Esses trabalhos, embora de interpretação e visões por vezes 
diversas, buscam considerar o significado de desenho, retirando dele 
sua caracterização como “coisa de lápis e papel” ou sua 
interpretação como habilidade artística ou dom natural. Procuraram 
verificar seus atributos como linguagem, instrumento de 
conhecimento e de construção de nossos desígnios. Incorporam à 
noção de desenho seu significado como prática social e cultural, 
como instrumento de conhecimento e reflexão, qualificando seu 
papel na atividade dos arquitetos. 
[...] 
A leitura da arquitetura por meio de desenhos, como comentou 
Lampugnani (1983), ao invés de dificultar o conhecimento das obras, 
pode permitir a interpretação mais correta da proposição 
arquitetônica, livre de modificações decorrentes de intervenções ou 
simplificações realizadas por clientes ou construtores. Segundo esse 
autor, as informações obtidas nos desenhos podem permitir uma 
reflexão sobre a etimologia do projeto e um conhecimento mais 
correto das proposições nele contidas. 
 

Como visto anteriormente, o referencial teórico é de extrema importância para 

a investigação, pois é dele que nasce o embasamento das análises realizadas.  

Referencial teórico 

Autores Internacionais Autores Brasileiros 

Afonso Corona Martínez “Ensaio sobre 

o Projeto”. Brasília: UNB, 2000. 

Anna Paula Silva Gouveia “O croqui do 

arquiteto e o ensino do desenho”. São 

Paulo: FAUUSP, 1998 (Doutorado) 

Luigi Vagnetti “Disegno e Architettura”. 

Gênova: Vitale e Ghianda,1958. 

 

João Batista Vilanova Artigas 

“Caminhos da arquitetura”. São Paulo: 

Pini, 1986. 

Vittorio M. Lampugnani “Dibujos y 

textos de la arquitetura de siglo XX. 

Utopia y realidade”. Barcelona: Gustavo 

Gili, 1983. 

Flávio Motta “Desenho e Emancipação” 

Brasília: Correio Brasiliense, 1967 

José María de Lapuerta “El Croquis. 

Proyecto  y  arquitectura. Madri: Celeste 

Ediciones, 1997. 

 

Lúcio Costa “Lúcio Costa: registros de 

uma vivência”. São Paulo: Empresa das 

Artes, 1995. 



160 
 

Bruno Zevi “Saber ver a arquitetura”. 

São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

 

Marília Sant’Anna Almeida “O desenho 

do arquiteto”. São Paulo: FAUUSP, 

1984. (Mestrado) 

Tabela 23. Referencial teórico selecionado da tese de livre docência de Rafael Antonio Cunha 
Perrone 
 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

O que se pode verificar na tese de Perrone (2008) que se utilizou uma 

descrição textual proporcionalmente alta na análise de cada desenho, e para 

descrever como a cultura de cada arquiteto, com base na sua formação e prática 

profissional, tem influência sobre o projeto. Dessa forma, expõe como foi realizado o 

processo de tomada de decisões que caracteriza a trajetória de cada projeto, ou 

seja, a origem do fazer arquitetônico.  

As imagens escolhidas estão vinculadas diretamente ao texto, e descritas 

pelo mesmo, o que facilita a compreensão das configurações que envolvem os 

artefatos arquitetônicos. Um exemplo de como o autor faz essa relação está no 

projeto para o Monumento ao Cinquentenário de Barueri, de Mario Biselli do ano de 

1999 situado no segundo capítulo, onde explica textualmente os detalhes 

construtivos do monumento e mostra esses detalhes por meio de ilustração a seguir: 

 

 
Fig. 77: Detalhe do Monumento ao Cinquentenário de Barueri. 

Fonte: PERRONE, 2008, p.53 
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Estimativa texto/imagem: 

 
Número estimado de palavras:  

 

25.056 

Número estimado de imagens:  

 

174 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

66 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

59 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

5 (O Volume 2 é inteiro dedicado aos 

anexos: entrevistas, quadro 

comparativo e testemunhos).  

Tabela 24. Estimativa texto/imagem da tese de livre docência de Rafael Antonio Cunha Perrone 

 

Recursos iconográficos utilizados no trabalho: 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Tabela 25. Recursos iconográficos utilizados na tese de livre docência de Rafael Antonio Cunha 
Perrone 
 
 

- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

O modo de emprego dos recursos iconográficos e a relação entre 

imagem/texto, adotados no trabalho, foram eficientes em contribuir para a reflexão e 
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entendimento da temática analisada. A tese é composta de 174 páginas, sendo que 

108 são de texto, 7 somente de imagens e 59 que combinam os dois recursos. Ao 

analisar a produção do autor, percebe-se que atinge o esperado em relação a 

produção de conhecimento acadêmico e sua comunicação nas áreas de prática 

projetual em contrapartida aos requisitos e padrões exigidos no contexto acadêmico 

mais amplo. Indica, portanto, quantas questões passam pelo raciocínio através de 

imagens.  

Nesse caso, o uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da 

argumentação textual. Entretanto, como em outros casos analisados por esta 

pesquisa, mesmo o trabalho não tendo atingido o número de palavras esperado para 

uma tese, segundo Borden e Ray (2009), adotado por como parâmetro de análise, a 

argumentação visual, com croquis, desenhos e modelos digitais substituem parte 

desse número de palavras, uma vez que as imagens expostas estão descritas pelo 

texto, demonstrando o papel fundamental delas para a compreensão das 

configurações que envolvem os artefatos arquitetônicos.   
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3.1.7 Tese de Roberto Novelli Fialho 

Edifícios de Escritórios na Cidade de São Paulo 

 

A. Ficha técnica do trabalho 

 

Título: 

 

Edifícios de escritórios na cidade de São 

Paulo 

Autor: Roberto Novelli Fialho 

 

Orientador: Rafael Perrone 

 

Ano de defesa: 

 

2007 

Tipo: Doutorado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca – se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo lattes do 

orientador. 

Rafael Antonio Cunha Perrone; 

Paulo Julio Valentino Bruna; 

Vitor José Baptista; 

Luis Antonio Jorge; 

Myrna de Arruda Nascimento. 

Número de páginas: 

 

328 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

180 

Tabela 26. Dados técnicos da tese de doutorado de Roberto Novelli Fialho 
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B. Estrutura do trabalho 

 

 
 

Resumo: 

O trabalho propõe-se a compilar material de referência e registrar a produção 

de edifícios destinados ao trabalho burocrático (de escritório) na cidade de São 

Paulo, desde os primeiros, datados do início do século XX, até aqueles 

recentemente construídos. Entre as questões discutidas estão: as implicações da 

legislação; as relações entre dimensões do lote, legislação e viabilidade econômica; 

a identificação de uma distribuição espacial na cidade, refletindo momentos 

específicos desta produção; as configurações espaciais mais frequentes e a 

influência das inovações tecnológicas no desenvolvimento dos projetos estudados.  

Em seu conteúdo, discorre-se brevemente sobre a história da torre de 

escritórios, identificando origens e aspectos fundamentais de sua evolução, e 

aborda-se aspectos da urbanização relacionados à verticalização da cidade. A partir 

deste contexto, são apresentados, num relato cronológico, os edifícios pioneiros 

dessa trajetória, inicialmente os desenvolvidos sob a influência do movimento 

moderno a partir da década de 1940 e, a seguir, a produção do período iniciado em 
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1972, com a substituição do Código de Obras Arthur Saboya pela Lei de 

Zoneamento.  

O resultado final da pesquisa apresenta, além desse panorama geral, com 

aproximadamente 200 obras registradas, o estudo detalhado de 100 edifícios, que 

tem como objetivo identificar as diferentes tipologias implantadas na cidade e a 

diversidade de configurações e combinações possíveis a partir de opções de partido 

arquitetônico, sistema estrutural, condicionantes de legislação, localização 

geográfica, sistema construtivo e tipo de uso. Estes estudos de caso estão 

organizados em 5 percursos – Centro, Paulista, Faria Lima, Berrini e Itaim – que os 

agrupam geograficamente e explicitam a distribuição espacial de diferentes 

momentos de verticalização da cidade. Complementa esse conjunto, um grupo 

formado por 11 edifícios isolados, significativos por compreenderem uma 

diversidade de soluções que exemplificam a heterogeneidade da ocupação física a 

partir do uso do solo.  

Em suas conclusões, o trabalho discute a influência decisiva da legislação 

sobre a configuração dos edifícios e sua viabilidade, a localização dos 

empreendimentos na cidade, sua relação com o delineamento de vetores de 

expansão, sua influência na alteração das infraestruturas urbanas e, ainda, o uso e 

influência dos componentes tecnológicos no projeto dos edifícios. Finalmente, 

identifica a crescente opção por construções flexíveis, a busca pelo aproveitamento 

máximo de área útil dos empreendimentos e a valorização do conceito de edifício 

inteligente.  

Completando o conteúdo, estão incluídos no trabalho 3 anexos: o anexo I 

apresenta um resumo visual da evolução dos edifícios de escritórios que faz um 

contraponto entre a experiência internacional e os principais edifícios construídos na 

cidade (linha do tempo); anexo II é um diagrama comparativo da volumetria dos 

edifícios analisados, também organizados cronologicamente; e o anexo III traz 

índices organizados por data, autor e edifício, para facilitar a consulta isolada das 

diversas obras apresentadas no trabalho. 
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C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do Emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

Justificativa: Através da sistematização e análises de publicações sobre 

edifícios de escritórios na cidade de São Paulo, Roberto Novelli Fialho propõe reunir 

material de referência e registrar a produção desses edifícios destinados ao trabalho 

burocrático, desde os pioneiros, nas primeiras décadas do século XX, até meados 

de 2006. Baseia-se na identificação das características e tipologias de cada projeto, 

bem como na diversidade de configurações e combinações possíveis a partir de um 

leque de opções de partido arquitetônico, sistema estrutural, condicionantes de 

legislação, localização geográfica, sistema construtivo, tipo de uso e outros fatores 

subsequentes que ofereçam subsídios ao ato de projetar.  

A tese desenvolve-se a partir de um levantamento de dados, dentro do limite 

temporal estabelecido, em periódicos especializados, pela consulta a livros e outros 

trabalhos acadêmicos, assim como por visitas in loco. As informações coletadas 

foram organizadas em fichas de pesquisa contendo: dados de identificação (data de 

construção, autores e fontes consultadas); dados tipológicos e quantitativos (número 

de pavimentos, subsolos, elevadores e escadas); desenhos e fotos disponíveis, 

seguidas de observações gerais sobre o edifício. Como resultado, a pesquisa 

apresenta um panorama geral dos edifícios de escritórios na cidade de São Paulo, 

com aproximadamente 200 obras catalogadas, das quais o trabalho elege como 

estudos de caso 100 edifícios.  

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

d. Outras formas.  
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C.1.2 Breve descrição da forma como o autor emprega o método projetual por meio 

do estudo de caso 

Com base no relato elaborado nos primeiros capítulos da pesquisa que trata a 

evolução da torre de escritórios e os aspectos da verticalização da cidade de São 

Paulo, em conjunto com os dados colhidos, o autor parte para os estudos de caso; 

tratando das soluções adotadas nos edifícios, seus aspectos espaciais, funcionais, 

formais e tecnológicos, dentre outros; levantando questões quanto à evolução da 

tipologia do edifício de escritórios na cidade; partindo da organização de percursos 

que agrupam geograficamente as experiências mais relevantes. Apresenta 100 

edifícios em forma de fichas-resumo, divididas em cinco percursos, que são os 

bairros onde estes estão localizados dentro da malha urbana: Centro, Paulista, Faria 

Lima, Berrini e Itaim. Acrescenta, ainda, a análise de 11 edifícios isolados, 

considerados significativos para a pesquisa, porém que estavam fora dos percursos 

definidos.  

Para cada percurso, é feito um breve relato sobre o que vai ser observado 

nas fichas: onde os edifícios apresentados estão localizados na malha urbana; a 

cronologia das implantações, estipula sequências para a organização dos percursos, 

determinando, no caso do Centro, por exemplo, um edifício como ponto inicial. 

Também trata, nesses relatos, das características importantes constatadas sobre as 

edificações, como no caso do percurso da Avenida Paulista. Por fim, analisa os 

edifícios isolados que, apesar de não estarem necessariamente posicionados nos 

vetores de expansão da verticalização, são considerados de extrema importância 

para a pesquisa. 

Fialho (2007, p.233 e 251) inicia os percursos enumerando e nomeando os 

edifícios a serem analisados e localizando cada um deles na malha urbana. Em 

seguida, são apresentadas as fichas analíticas de cada edificação, como no 

exemplo abaixo.  
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Fig. 78: Mapa de localização - Paulista. Fonte: R. FIALHO, 2007, p.233 

 

 
Fig. 79: Ficha de análise do Conjunto Nacional, 1957. Fonte: R. FIALHO, 2007, p.251 

 

C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

O trabalho se desenvolve, em princÍpio, definindo os critérios de eleição dos 

estudos de caso e os métodos de análise pretendidos. Em seguida, trata da 

evolução da torre de escritórios e caracteriza o objetivo de estudo a partir da 

identificação de suas origens e dos aspectos fundamentais de sua evolução; 

abordando também a configuração do espaço de trabalho nos edifícios de escritório 
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e discutindo aspectos da ocupação dos espaços, como a evolução das relações 

produtivas e de divisão de tarefas ocorridas em diversos momentos históricos.  

As principais fontes de coleta de dados utilizadas foram o acervo da Revista 

Acrópole com suas publicações de 1939 a 1977, as revistas Projeto, hoje chamadas 

de Projeto Design, e a AU – Arquitetura e Urbanismo, ambas editadas em São 

Paulo. Também o livro de Corona, Lemos e Xavier “Arquitetura Moderna Paulista” de 

1983 que o autor classificou como um roteiro de arquitetura. 

A argumentação de R. Fialho (2007, p. 17-18) a respeito do emprego do 

estudo de caso, dentro de um contexto histórico, pode ser exemplificada pelos 

trechos abaixo retirados do capítulo 1: 

Os edifícios de escritórios, aqueles em que passamos grande parte 
de nossas vidas, com frequência recebem escassa atenção 
arquitetônica e por muitas vezes os profissionais que a eles se 
dedicam são citados, pejorativamente, como “arquitetos do 
mercado”. Essa “inversão” de valores é extremamente prejudicial e 
totalmente injustificada, pois o tema do edifício de escritórios oferece 
desdobramentos tão ricos quanto qualquer outro no campo da 
arquitetura. 
[...] 
A história do escritório como um tipo de edificação é 
verdadeiramente fascinante e os capítulos agora sendo escritos 
merecem atenção pelo que se espera que serão os motivos 
ambientais e experimentais corretos. Daí a importância que se 
debruça sobre o tema, entender a evolução do processo que envolve 
a produção desses edifícios, suas finalidades, usuários e níveis de 
produtividade alcançados, entre outros aspectos. 

 

A tese apoia-se no referencial teórico de pesquisa, fundamental, nesse caso, 

para entender os agentes que condicionaram a evolução da tipologia “edifícios de 

escritório” na cidade de São Paulo.  
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Referencial teórico: 

Autores Internacionais Autores Brasileiros 

Giulio Carlo Argan. “Projeto e destino”. 

São Paulo: Ed. África, 2001. 

Eduardo Corona; Carlos Lemos, Alberto 

Xavier. “Arquitetura Moderna 

Paulistana”. São Paulo: Ed. Pini, 1983. 

 

Afonso Corona Martínez “Ensaio sobre 

o Projeto”. Brasília: UNB, 2000. 

Lúcio Costa “Lúcio Costa: registros de 

uma vivência”. São Paulo: Empresa das 

Artes, 1995. 

 

Josep Maria Montaner. “Depois do 

Movimento Moderno. Arquitetura da 

segunda metade do século XX”. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1993. 

João Batista Vilanova Artigas. 

“Caminhos da Arquitetura”. São Paulo: 

Ciências Humanas, 1981. 

Rainer Hascher; Simone Jeska; Birgit 

Klauck. “Atlas de edifícios de oficinas”. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2002.  

Alberto Xavier. “Arquitetura Moderna 

Brasileira: Depois de uma geração”. 

São Paulo: ABEA/PINI, 1987. 

 

Peter Paulhans. “Edifícios 

administravos”. Barcelona: Gustavo Gili, 

1974. 

Hugo Segawa. “Prelúdio da Metrópole: 

“Arquitetura e Urbanismo na passagem 

do século XIX ao XX”. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2000. 

Tabela 27. Referencial teórico selecionado da tese de doutorado de Roberto Novelli Fialho 

  

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

R. Fialho (2007) faz uma pequena síntese para cada análise dos projetos dos 

200 edifícios de escritórios selecionados pela pesquisa, seguida de uma imagem da 

obra. As imagens expostas estão vinculadas diretamente ao texto; porém, por ser 

somente uma fotografia de cada obra, ficou difícil a compreensão das configurações 

que envolvem o projeto. Um exemplo de como o autor faz essa relação é o projeto 

do edifício Martinelli de 1929, no terceiro capítulo, no qual ele explica textualmente 

os detalhes do projeto, acompanhado de uma foto do mesmo. Como exemplificado 

em imagem a diante. 
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Em contra partida, em um segundo momento do trabalho, com base nas 

pesquisas desenvolvidas, o autor aprofunda a análise dos edifícios e apresenta 100, 

dos 200 edifícios, catalogados em forma de fichas-resumo, como visto 

anteriormente, na quais o uso dos recursos não textuais é extremamente importante 

para a compreensão da temática da pesquisa. Isso não seria possível somente com 

a linguagem textual.  

 

 
Fig. 80: Foto do edifício Martinelli, 1929.  

Fonte: R. FIALHO, 2007, p.71 
 
 
 

Estimativa texto/imagem 

 
Número estimado de palavras:  

 

50.400 

Número estimado de imagens:  

 

326 (sendo que cada ficha é contada 

como 1 imagem) 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

223 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

128 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

54 

Tabela 28. Estimativa texto/imagem da tese de doutorado de Roberto Novelli Fialho 
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Recursos iconográficos utilizados no trabalho 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29. Recursos Iconográficos utilizados na tese de doutorado de Roberto Novelli Fialho 

 

- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

Pode-se dizer que o autor obteve êxito ao empregar, em seu trabalho, 

recursos iconográficos na relação entre imagem/texto. Sua tese tem 

aproximadamente 328 páginas, sendo que 180 são de texto, 105 somente de 

imagens e 105 que combinam os dois recursos. Por intermédio dessa relação, 

percebemos que ele atinge o que se espera sobre produção de conhecimento 

acadêmico e sua comunicação nas áreas de prática projetual em contrapartida aos 

requisitos e padrões exigidos no contexto acadêmico mais amplo: foco de análise 

dessa dissertação.  

Nesse caso, o uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da 

argumentação textual. Portanto, traz a reflexão de que, mesmo o trabalho tendo 

atingido um número bem abaixo de palavras esperado para uma tese de doutorado, 

segundo os parâmetros de Borden e Ray (2009), a argumentação visual, por meio 

dos desenhos analíticos, substitui parte da quantidade de palavras, uma vez que o 

autor busca compreender cada obra por meio de fotos, desenhos e análises 

gráficas. As imagens estão descritas textualmente, o que justifica o uso de cada uma 

delas no decorrer da pesquisa, servindo como facilitadoras para a contribuição do 

conhecimento através das mesmas. 
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3.1.8 Tese de Valéria Cássia dos Santos Fialho 

Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos concursos de 

arquitetura. 

 

A. Ficha técnica do trabalho 

 

Título: 

 

Arquitetura, texto e imagem: a retórica 

da representação nos concursos de 

arquitetura 

Autora: Valéria Cássia dos Santos Fialho  

 

Orientador: Paulo Julio Valentino Bruna 

 

Ano de defesa: 

 

2007 

Tipo: Doutorado 

 

Membros da Banca: relacionar os 

participantes da banca - se não estiver 

na tese, essa informação pode ser 

encontrada no currículo Lattes do 

orientador. 

Paulo Julio Valentino Bruna; 

Monica Junqueira de Camargo; 

Luis Antonio Jorge; 

Edson da Cunha Mahfuz; 

Mário Arturo Figueroa. 

Número de páginas: 

 

322 

Número estimado de páginas com 

texto: 

 

308 

Tabela 30. Dados técnicos da tese de doutorado de Valéria Cássia dos Santos Fialho 
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B. Estrutura do trabalho 
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Resumo:  

Este trabalho busca lançar um novo olhar sobre momentos relevantes da 

história dos concursos de arquitetura no Brasil, partindo da premissa de que 

concursos são eventos que geram interesse por conterem um tipo de informação 

que reflete cada momento específico da produção arquitetônica. Discute a 

importância da representação no desenvolvimento do projeto arquitetônico, o papel 

do material gráfico na propagação de conceitos, assim como a supervalorização do 

discurso e da imagem e a inversão de valores que tal processo acarreta. Neste 
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contexto, identifica-se a existência de uma gramática específica nos projetos 

desenvolvidos para concursos, na qual a relação entre texto e desenhos assume 

características peculiares. Coloca-se a questão de como estes eventos geram uma 

discussão crítica e de que maneira este material torna-se referência para a formação 

de conhecimento específico na área.  

Para tanto, seu conteúdo está organizado em três momentos. O primeiro 

estabelece um arcabouço conceitual e define uma metodologia para análise dos 

projetos coletados. O segundo consiste na análise de três eventos fundamentais de 

nossa historiografia: o concurso para o Plano Piloto de Brasília (1956) – um dos 

acontecimentos essenciais para a arquitetura brasileira e marco na história dos 

concursos; o do Pavilhão de Osaka (1969) – representante de um período de 

afirmação de um discurso e parte fundamental da trajetória do movimento moderno 

brasileiro; e o concurso para o Pavilhão de Sevilha (1991) – evento polêmico e de 

repercussão expressiva, que caracteriza um atribulado período de transição cultural.  

Após a análise desses eventos de formação, o trabalho altera seu foco e, em 

seu terceiro momento, traça a trajetória construída desde a realização do concurso 

de Sevilha até os dias de hoje. Seguindo esta narrativa panorâmica, discute-se um 

evento contemporâneo: o concurso para o Museu da Tolerância da USP (2005); a 

partir do arcabouço gerado pelo estudo dos momentos de formação e seu 

rebatimento neste evento, aborda-se o contexto atual. Nas conclusões, o trabalho 

trata da identificação de uma retórica da representação que cada desenho carrega e 

sua influência no desenvolvimento dos projetos. Confronta a democratização de 

meios com a especialização dos concorrentes e questiona a acessibilidade às 

técnicas de representação em contraponto à dificuldade de lançar mão dos recursos 

disponíveis sem cair na gratuidade.  

Como segundo ponto, discute o valor dos textos que acompanham os 

desenhos, encarados como fios condutores da opção retórica, e identifica as 

diferentes posturas adotadas pelos autores. A última questão colocada diz respeito 

ao papel didático dos eventos enquanto momentos de reflexão crítica e discute a 

permanência das ideias, os elementos de formação de repertório e sua influência no 

campo da educação. A pesquisa conclui sua argumentação defendendo a leitura 

desse conjunto de trabalhos a partir do resgate de documentos que podem revelar 
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aspectos fundamentais para o retrato de uma época e a formação de um conjunto 

de valores. 

C. Avaliação do Emprego dos Métodos Projetual e Histórico e Historiográfico 

de acordo com os indicadores do PAAPP 

C1. Avaliação do emprego do método projetual 

C1.1 Classificação do trabalho analisado de acordo com as seguintes abordagens: 

a. Emprego de estudo de caso;  

Justificativa: Valéria Cássia dos Santos Fialho lança um novo olhar sobre 

momentos relevantes da história dos concursos de arquitetura no Brasil, discorrendo 

sobre a importância de sua representação no desenvolvimento e compreensão do 

projeto arquitetônico, e o papel do material gráfico produzido pelos arquitetos na 

divulgação e aceitação das ideias. Analisa, a partir daí, as especificidades da 

representação de conceitos projetuais utilizada pelos concorrentes, identificando 

seus aspectos peculiares.  

Organiza a tese em três momentos: 1) Contextualiza a temática, formando um 

arcabouço conceitual e metodológico. Destaca em breve relato cronológico, 

momentos relevantes para a história e crítica arquitetônica relacionadas à prática 

dos concursos de arquitetura; 2) Faz uma análise pormenorizada de três eventos 

específicos: o concurso para o Plano Piloto de Brasília de 1956, um marco na 

história dos concursos, o concurso para o Pavilhão de Osaka de 1969, e o concurso 

para o Pavilhão de Sevilha de 1991, que configura-se, em um momento propício a 

discussão, porém, não sem antes analisar o papel de seus antecessores, os 

pavilhões de Nova York, Bruxelas e Osaka; 3) Busca a compreensão da trajetória 

construída desde a realização do concurso para Sevilha, até meados de 2007, em 

seguida a essa narrativa, analisa minuciosamente o concurso para o Museu da 

Tolerância da USP de 2005. 

b. Emprego de proposição projetual;  

c. Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos; 

d. Outras formas. 
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C.1.2 Breve descrição da forma como a autora emprega o método projetual pelo 

estudo de caso 

Analisa projetos apresentados em concursos, elegendo como objeto de 

estudo três momentos considerados de formação para a historiografia da arquitetura 

brasileira. Para tanto, avalia o material com base no discurso elaborado pelos 

autores dos projetos premiados; buscando discutir de que maneira o autor 

(arquiteto) organiza seu discurso dentro de um contexto histórico, destinado a uma 

função específica. Para essa identificação, a autora usa o recurso de perguntas e 

respostas: Quem (autoria); Quando (época); Por que (função) e Como (o discurso).  

Como exemplos, serão citados alguns trechos da explanação sobre o 

concurso para o Pavilhão de Osaka, feita por V. Fialho (2007), e apresentadas as 

imagens utilizadas pela autora ao falar do projeto vencedor, do arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha: 

 

 
Fig. 81: Páginas dedicadas ao projeto na revista Acrópole.  

Fonte: V. FIALHO, 2007, p. 127 
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Fig. 82: Fotos da maquete do projeto.  

Fonte: V. FIALHO, 2007, p. 127 
 

Essas imagens apareceram acompanhadas de uma descrição textual das 

fachadas do projeto, seguidas por desenhos das elevações; proporcionando um 

melhor entendimento sobre a importância da perspectiva e dos visuais pretendidos, 

como também o espaço que envolve o projeto. (V. FIALHO, 2007, p.153) 

 
Na sequência da apresentação, as fachadas mostram de maneira 
direta e eficiente as configurações do solo, a escala da cobertura. 
Mostrando os quatro lados do volume global, possibilitando a 
compreensão da “construção” do relevo proposto. 
 

 

 
Fig. 83: Elevações do projeto. Fonte: V. FIALHO, 2007, p. 124 

 



180 
 

Em seguida, V. Fialho (2007, p.154-155) faz uma explanação sobre os textos 

e os desenhos, e descreve a ordem em que são apresentados para participarem do 

concurso. 

Na sequência da explanação vem o memorial descritivo do projeto, 
acompanhado de um conjunto de croquis que complementam e 
reforçam seus elementos de conteúdo. Vale lembrar que a leitura do 
texto deixa evidente a participação de Flávio Motta na elaboração e 
definição dos pressupostos do projeto. 
[...] 
Os croquis reforçam esta ideia da continuidade, do chão que penetra 
o espaço coberto e a quase imaterialidade do pavilhão. Apenas a 
sombra fica presente, o chão que se modela, que invade, se 
transforma. “Os traços apresentados são singelos, simplificados, mas 
essenciais e extremamente autorais”.  
[...]  
Nada que é supérfluo aparece, apenas os elementos fundamentais: 
a cobertura, o solo (a leveza alcançada), o horizonte (o contraponto 
da vegetação organizando o entorno). 
 

A seguir, é mostrado um croqui que explica de maneira visual a explanação 

acima: 

 

 
Fig. 84: Croqui do projeto. Fonte: V. FIALHO, 2007, p. 155 

 

Após a discussão desses três momentos fundamentais, a autora investiga a 

importância do reflexo que eles trazem em eventos contemporâneos, analisando o 

período compreendido entre o concurso de Sevilha de 1992 e o Museu da 

Tolerância da USP de 2005, selecionando como marco final da pesquisa para 

estudos de caso.  

Para tanto, a autora faz uma breve explanação textual sobre vários eventos 

relacionados a estes, que antecederam seus objetos de estudo, apresentando 

imagens dos mesmos. Abordando os aspectos de representação e linguagem e 

destacando características peculiares de alguns projetos premiados no decorrer 

desta trajetória. 
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Sobre o concurso: Museu da Tolerância da USP  

Nessa parte, situa-se a importância da investigação dos três momentos – 

Brasília, Osaka e Sevilha –, pois permitiram, a observação e formação de um corpo 

referencial, concluindo-se que, a partir do entendimento destes momentos e do 

rebatimento das questões discutidas num evento contemporâneo, delineou-se a 

trajetória dos concursos: “é possível refletir sobre o papel dos concursos e que tipo 

de herança pode deixar o registro destes eventos”. (V. FIALHO, 2007, p.285) 

Discorre quanto à apresentação dos trabalhos, o termo de referência, a 

caracterização numérica do evento (quantas inscrições, quantos trabalhos entregues 

e o número de trabalhos oriundos do estado de SP e demais estados) e sobre a ata 

de julgamento. Faz um relato sobre os projetos premiados, apresentando imagens 

de suas pranchas e croquis entregues ao concurso. Por fim, analisa o projeto 

vencedor de Juliana Corradini e José Alves e o discurso vitorioso, exemplificado na 

figura a seguir: 

 

 
Fig. 85: Pranchas apresentadas pela equipe. Fonte: V. FIALHO, 2007, p. 334 
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As imagens das pranchas acima acompanham explicações feitas por V. 

Fialho (2007, p.335), facilitando o entendimento da temática analisada: 

 
A primeira prancha do projeto é muito sedutora. Muito limpa, sem 
elementos supérfluos, traz o memorial do projeto acompanhado de 
uma pequena implantação e duas competentes inserções do edifício 
no terreno. São visuais bem enquadradas e que usam de maneira 
inteligente os recursos da simulação eletrônica. Uma barra na lateral 
da folha mostra fotos da maquete – totalmente focada nos aspectos 
construtivos da proposta. As imagens dessa maquete (estrutural) 
aparecem em todas as pranchas e, de certa forma, organizam a sua 
“narrativa”. A estrutura é o grande ponto central da proposta e 
aparece retratada em imagens fortes, destacadas. As pranchas dois 
e três apresentam as plantas, tabelas e orçamentos. A prancha 4 é 
tomada por um grande corte longitudinal da proposta. É o desenho 
mais expressivo do conjunto e sua espessa base vermelha acaba 
criando um interessante contraste no conjunto das pranchas, que 
apresentam uma distribuição cromática interessante – a mancha 
verde da implantação em contraste a céu azul intenso da maquete 
eletrônica, as imagens de fundo preto da maquete estrutural e 
finalmente a grande base vermelha da última prancha. 
 

C.2 Emprego do método histórico/historiográfico 

A autora discute a importância da representação e o valor da imagem nos 

projetos em competições de arquitetura, descobrindo a extensão da influência da 

apresentação retórica nos produtos resultantes dos concursos, e examinando 

diferentes campos de expressão e suas influências na percepção de valores que 

prevalecem em um determinado período. Apresenta análises realizadas por 

importantes autores, no que diz respeito à tradição dos concursos de arquitetura, 

nos contextos internacional e nacional, e demonstra a importância, seriedade e 

relevância do tema. Como por exemplo: Santos em seu mestrado “Concursos de 

arquitetura em São Paulo” – USP em 2002; Elizabeth Tostrup no livro “Architecture 

and Rethoric: Text and Design in Architectural Competitions” de 1999; Rodrigues em 

“O desenho: ordem do pensamento arquitetônico” de 2000; dentre vários outros, a 

partir dos quais, estabelece questões fundamentais sobre o papel da representação 

de projetos em arquitetura e sua relação direta com a força e eficiência do discurso 

do autor (arquiteto).  

Além disso, apresenta um texto que discute três momentos fundamentais, 

para o desenvolvimento da temática apresentada, investigando a importância do 

reflexo que eles trazem a eventos contemporâneos, analisando o período 
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compreendido entre o concurso de Sevilha de 1992 e o Museu da Tolerância da 

USP de 2005.  

Destaca momentos relevantes para a história e crítica arquitetônica 

relacionados à prática dos concursos de arquitetura, estabelecendo a importância do 

tema a partir do entendimento da tradição desses eventos, e sua contribuição para a 

produção de conhecimento no campo da arquitetura. A argumentação de V. Fialho 

(2007, p. 22-23, 65) a respeito do emprego do estudo de caso, tendo em vista os 

concursos analisados, pode ser caracterizada pelos trechos abaixo, retirados de 

seus primeiro e segundo capítulos: 

 
Estudar os concursos de arquitetura permite ainda a redescoberta de 
arquiteturas perdidas. Le Corbusier já afirmava: ‘A história tem sido 
meu único professor’. A História da Arquitetura não pode estar 
completa se considerarmos apenas aquilo que foi construído, pois 
numerosos trabalhos não foram de fato realizados, mas mesmo 
assim são importantes como obras de referência, muitos destes 
desenvolvidos para concursos de arquitetura. 
[...] 
Uma outra questão importante a ser discutida é a de como um 
trabalho de arquitetura pode reviver e discutir princípios 
fundamentais e, ao mesmo tempo, satisfazer as diferentes 
demandas da história. Melhor que qualquer outro material, as 
entradas em concursos ilustram este dilema e podem lançar uma 
nova luz sobre o fundamentalmente vago campo das ideias e 
respostas criativas, sempre objetos de discussão relevantes. 
[...] 
Este trabalho busca lançar questões ao discutir a linguagem 
específica utilizada para definir o projeto arquitetônico em toda a sua 
complexidade. Toda forma de linguagem tem uma relação de 
implicações mútuas com a cultura de sua época e se relaciona a 
diversos outros sistemas de signos. 
 

O referencial teórico de pesquisa exerce um papel fundamental para a 

formação de um roteiro destinado às análises do material selecionado. Afirma a 

importância dessas análises na formação do corpo de conhecimento relevante, uma 

vez que os casos estudados são parte integrante de uma herança projetual.  
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Valéria Santos “Concursos de 
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FAUUSP, 2002. (mestrado) 
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Tabela 31. Referencial teórico selecionado na tese de doutorado de Valéria Cássia dos Santos Fialho 

 

D. Avaliação do emprego de recursos textuais e não textuais no trabalho 

O extenso trabalho de V. Fialho (2007) abrange o caráter retórico dos textos 

que acompanham os projetos para concursos de arquitetura, e a relação entre o 

desenho e o texto para o entendimento do projeto; discute o papel fundamental da 

retórica nos processos, uma vez que todos os níveis da apresentação desse tipo de 

trabalho envolvem proposições e persuasão e seu sucesso depende da força de 

seus argumentos.  

Utiliza uma longa descrição textual para analisar os concursos protagonistas 

de sua tese, citados anteriormente, identificando, por meio de análises e 

interpretações, uma retórica de representação, como também as diferentes posturas 

adotadas pelos autores, o papel didático dos eventos e sua influência no campo da 

educação. Isso expressa-se no conjunto referencial de desenhos e textos 
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analisados, permitindo traçar uma reflexão sobre o papel da representação e sua 

relação direta com a força e eficiência do discurso do autor. (V. FIALHO, 2007, p.52) 

 
Existe no trabalho do arquiteto uma forte presença da imagem. 
Explicar um projeto apenas pela palavra é difícil e soa desconexo 
sem o apoio do desenho. A representação gráfica, além de 
influenciar diretamente os meios de produção arquitetônica, passou 
por um fenômeno de valorização dos produtos decorrentes desta 
produção, com causas e consequências relacionadas diretamente ao 
desenvolvimento de uma cultura da publicação e da exposição. 
 

No contexto dos concursos de arquitetura, a ilustração aparece como 

ferramenta importante na troca e produção de conhecimento, pela habilidade de ser 

acessível e universal, além de ter se tornado fundamental para o aprendizado da 

arquitetura. Nos concursos, as palavras assumem o papel de discurso de 

legitimação. As reflexões específicas sobre os eventos elegidos para análise 

culminaram na elaboração de um quadro-resumo que sistematiza e caracteriza os 

elementos fundamentais do discurso dos projetos vencedores. As imagens expostas 

estão vinculadas diretamente ao texto e descritas pelo mesmo, facilitando a 

compreensão sobre a temática. Como no exemplo abaixo, no qual a autora discorre 

sobre o plano geral da cidade de Brasília, apresentado para o concurso do Plano 

Piloto da cidade, que acompanha a imagem da prancha apresentada segundo edital 

do concurso: 

 

 
Fig. 86: Plano Geral da Cidade de Brasília.  

Fonte: V. FIALHO, p.116 
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Estimativa texto/imagem: 

 
Número estimado de palavras:  

 

74.000 

Número estimado de imagens:  

 

368 

Número estimado de páginas com 

imagens: 

181 

Número estimado de páginas que 

combinam texto e imagens: 

173 

Número de páginas contendo 

referências bibliográficas, fontes das 

imagens e anexos: 

39 

Tabela 32. Estimativa texto/imagem da tese de doutorado de Valéria Cássia dos Santos Fialho 

 

Recursos Iconográficos utilizados no trabalho: 

 
Fotos 

 

Desenhos Diagramas Análises 

Gráficas 

Redesenho 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Tabela 33. Recursos iconográficos utilizados na tese de doutorado de Valéria Cássia dos Santos 
Fialho 
 
 

- Avaliação dentro dos seguintes graus: 

1. O uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas a argumentação 

é principalmente textual; 

2. O uso de recursos não textuais tem o mesmo peso da argumentação textual; 

3. O uso de recursos não textuais é mais valorizado que a argumentação textual.  

Dedica-se vários momentos da tese aos estudos das relações entre texto e 

desenhos, defendendo que os concursos de arquitetura são interessantes pela 
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peculiaridade do caráter retórico dos textos que acompanham os projetos, 

oferecendo assim uma oportunidade única de se estudar a relação entre o desenho 

e o texto para entendimento do projeto. O uso dos recursos iconográficos é 

apresentado de forma semelhante aos níveis de apresentação nos concursos. Essa 

relação no trabalho foi muito eficiente, contribuindo para a reflexão e entendimento 

da temática analisada. A tese tem aproximadamente 322 páginas, sendo que 308 

são de texto, 8 somente de imagens e 173 que combinam os dois recursos. Ao 

analisar a produção da autora, percebe-se que ela, de forma semelhante a outros 

trabalhos verificados por esta pesquisa, contribui para a reflexão sobre a produção 

de conhecimento acadêmico e sua comunicação em áreas de prática projetual, uma 

vez que se utiliza de forma bastante eficiente da abordagem gráfica/visual como 

estudo da arquitetura.  

Nesse caso, o uso de recursos não textuais é auxiliar na argumentação, mas 

a argumentação é principalmente textual. Mesmo que a tese tenha atingido um 

número de palavras um pouco abaixo do esperado para um trabalho de doutorado, 

segundo os parâmetros de Borden e Ray (2009), como é o caso de outros trabalhos 

analisados por esta dissertação, as imagens explicativas ao longo do texto 

substituem parte da quantidade de palavras, uma vez que a representação gráfica, 

segundo a autora, é muito mais direta que a palavra, ou seja, explicar um projeto 

apenas pela palavra é difícil e soa desconexo sem o apoio do desenho. 
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3 ANÁLISE DOS TRABALHOS E DISCUSSÕES 

 

 

“Sou muito grato a todos os que me ajudaram a dar forma a essas ideias mal-

ajambradas enquanto procuramos o entendimento desta que é a mais mágica de 

todas as realizações cognitivas humanas: projetar”. 

Bryan Lawson, 2011, prefácio 

 

Como se pondera no início das análises do conjunto de trabalhos 

acadêmicos, desenvolvidos no âmbito de Programas de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo brasileiros, o objetivo principal deste levantamento foi 

registrar informações acerca da presença de elementos, que incluam formas de 

expressão não textuais, como parte do desenvolvimento de uma argumentação, 

cujos exemplos são as representações gráficas e imagens características da 

comunicação de informação e conhecimento na área de arquitetura.  

Após a análise individual dos oito trabalhos acadêmicos, destacou-se suas 

características e suas soluções em relação ao emprego do método projetual e 

histórico/historiográfico, assim como o emprego dos recursos textuais e não textuais. 

Colocados lado a lado no QUADRO 2, verifica-se que os trabalhos evidenciam 

algumas peculiaridades e outras características comuns, presentes no conjunto 

todo; pois, como relatado, eles abordam o tema processo de projeto, com maior ou 

menor profundidade, de forma gráfica/visual. 

Nesse sentido, os quadros contribuem para o entendimento do conjunto, 

revelando, no percurso utilizado por cada autor para o desenvolvimento dos 

trabalhos, seu caráter muitas vezes experimental, porém coerente com os princípios 

e intenções da construção do conhecimento acadêmico em áreas de prática 

projetual. Como é o caso do trabalho de Florio (2012), em que a metodologia de sua 

pesquisa envolveu redesenhos e construção de maquetes físicas com auxilio das 

novas tecnologias de fabricação digital. A autora adotou o método de análise gráfica 

para investigar os espaços e formas dos projetos residenciais de Artigas, enquanto a 

maquete contribuiu para a correta análise de sua tridimensionalidade. A partir 

desses artefatos, novos conhecimentos são extraídos e revelados.  
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Algumas características ficam mais evidentes quando se utiliza o quadro 

gráfico, possibilitando estabelecer relações entre o modo de emprego dos recursos 

iconográficos e o percentual entre imagem/texto utilizados nos trabalhos. O quadro 

permite verificar; 1) se esses recursos adotados foram eficientes na contribuição 

para reflexão sobre a produção de conhecimento acadêmico, 2) sua comunicação 

nas áreas de prática projetual versus requisitos e padrões exigidos no contexto 

acadêmico mais amplo, que serão apresentados a seguir. 

Na maioria dos trabalhos analisados, constatou-se que os métodos 

empregados para analisar os recursos iconográficos influenciam nos resultados 

obtidos. Alguns métodos mais elaborados, no sentido do emprego de análises 

gráficas, redesenhos e diagramas, por exemplo, levam a conclusões mais 

abrangentes e menos ligadas a recursos textuais para se fazerem válidas. Como 

verificou-se no trabalho de Florio (2012), que desenvolve dezenas de diagramas 

para analisar os projetos apresentados como estudo de caso. Em um desses 

diagramas, por exemplo, analisam-se os acessos e perímetros, implantação, 

circulação e espaços, setorização, volumetria, geometria e estrutura das plantas 

térreas, pavimento inferior, pavimento superior, implantação, cortes e elevações da 

uma residência não construída de Artigas: 

 

 
Fig. 87: Diagrama de análise. Residência Roberto Salmeron - 1949. Fonte: FLORIO, 2012, p. 144 
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Ao falar sobre a seleção dos trabalhos, verifica-se que pelo menos um, dentre 

os trabalhos escolhidos, contempla cada uma das quatro categorias propostas de 

emprego do método projetual de análise: emprego de estudo de caso; emprego de 

proposição projetual; estudo do processo de projeto de outros arquitetos; e outras 

formas, conforme descrito adiante. Tendo em vista os dois indicadores que sinalizam 

a pesquisa acadêmica em área de prática projetual, classificação adotada por Lima 

et al. (2011) que favorece o reconhecimento e legitimação do projeto de arquitetura 

e urbanismo como método e tema da pesquisa acadêmica, aplicamos, como análise 

dos trabalhos acadêmicos, os métodos: 1) Projetual, ou seja, a utilização dos 

recursos imagéticos e não textuais, propositivos ou não, que representam a 

totalidade ou parte da obra arquitetônica, urbanística ou de design; 2) Histórico / 

Historiográfico / Crítico, ou seja, a utilização dos métodos históricos ou 

historiográficos e textuais que contextualizem, justifiquem e situem a preocupação 

de caráter projetual. 

Categorias propostas de emprego do método projetual de análise 

• Emprego de estudo de caso: 

O primeiro trabalho a contemplar essa categoria foi o de Oliveira (2005) que 

por meio do estudo de caso de projetos, seguindo uma cronologia histórica, 

identificou o que se caracteriza como “Luz Moderna” em todo seu complexo de 

princípios, como um conjunto de estratégias de projeto, encontrando seus nexos na 

própria Arquitetura Moderna.  

Por se tratar de um desenvolvimento empírico, baseado em análises e 

interpretações de estudo de caso, utilizaram-se os seguintes recursos: levantamento 

das palavras e descrições dos próprios arquitetos relativos à sua arquitetura e à luz 

natural, como também descrições dos projetos feitas por outros arquitetos e críticos; 

estudo de esboços e croquis dos arquitetos em busca dos nexos entre o espaço e a 

luz natural por eles pretendido; análise de desenhos técnicos à procura de dados 

sobre os espaços e entradas de luz; fotografias das obras no sentido de auxiliar na 

visualização da luz natural nos espaços construídos; visitas a algumas obras, 

acrescentando a experiência real dos espaços estudados; e, por fim, a elaboração 

de desenhos analíticos e interpretativos dos aspectos levantados nos estudos. 
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A tese de R. Fialho (2007), segunda análise nessa categoria, reuniu material 

de referência e registrou a produção de edifícios destinados ao trabalho burocrático 

(de escritório) na cidade de São Paulo, dentro de uma cronologia histórica. Baseou-

se na identificação das características e tipologias de cada projeto, e na diversidade 

de configurações e combinações possíveis a partir de um leque de opções de 

partido arquitetônico, sistema estrutural, condicionantes de legislação, localização 

geográfica, sistema construtivo, tipo de uso e outros fatores subsequentes que 

ofereçam subsídios ao ato de projetar. As informações coletadas foram organizadas 

em fichas de pesquisa contendo: dados de identificação (data de construção, 

autores e fontes consultadas); dados tipológicos e quantitativos (número de 

pavimentos, subsolos, elevadores e escadas); desenhos e fotos disponíveis, 

seguidas de observações gerais sobre o edifício.  

A terceira tese que atende essa categoria é a da V. Fialho (2007), que, a 

partir de um arcabouço conceitual e metodológico, contextualizou a temática sobre 

os concursos de arquitetura e fez uma análise pormenorizada de três eventos 

específicos. Na busca do entendimento da trajetória construída desde a realização 

do concurso para Sevilha no ano de 1991, até meados de 2007, analisando por fim 

um concurso contemporâneo. Avaliou o material selecionado com base no discurso 

elaborado pelos autores dos projetos premiados, buscando identificar de que 

maneira o autor (arquiteto) organizou seu discurso dentro de um contexto histórico, 

destinado a uma função específica, usando, para tanto, o recurso de perguntas e 

respostas: Quem (autoria); Quando (época); Por que (função) e Como (o discurso). 

Seu extenso trabalho envolveu o caráter retórico dos textos que acompanham os 

projetos para concursos de arquitetura, e a relação entre o desenho e o texto para o 

entendimento do projeto, discutindo o papel fundamental da retórica nos processos.  

• Emprego de proposição projetual: 

Nessa categoria, analisou-se o trabalho de Gonçalves (2007) que, a partir da 

concepção e desenvolvimento de um sistema estrutural em madeira, mostra sua 

factibilidade ao adaptar-se a diferentes projetos e artefatos arquitetônicos por meio 

de estudos de caso, implantando diversos programas funcionais a ele, tais como: 

habitações uni e multifamiliares, edificações de lazer e pesquisa, de interesse social, 

entre outros. Desenvolveu projetos estabelecendo princípios e condicionantes, 
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apresentando o sistema estrutural que melhor resolveu a problemática adotada; os 

projetos foram representados por imagens que iam desde os croquis esquemáticos 

iniciais, até as maquetes físicas.  Além de basear sua pesquisa em análises e 

interpretações de obras relevantes em termos de estrutura, como o principal dos 

seus componentes, discorreu sobre importantes autores, como também estudou a 

fundo as características peculiares do material utilizado: a madeira. 

• Estudo do Processo de Projeto de outros Arquitetos: 

A primeira tese analisada nessa categoria foi a de Florio (2012), bastante rica 

em análises gráficas das obras do arquiteto Vilanova Artigas, trazendo uma extensa 

pesquisa histórica sobre a obra desse arquiteto, construída e não-construída, 

demonstrando, pela apresentação de estudos realizados por importantes autores 

sobre vários arquitetos pelo mundo, a importância da investigação de projetos que 

não foram executados. Adotou o método de análise gráfica envolvendo redesenhos 

para investigar os espaços e formas, e construção de maquetes físicas para a 

correta tridimensionalidade dos projetos, no intuito de verificar as soluções, arranjos, 

proposições e partidos adotados. 

Desenvolveu uma série de diagramas, onde ela classifica diferentes tipos de 

agrupamentos de projetos, distinguidos essencialmente por duas características 

formais marcantes: volumetria e cobertura. Identificando neles diferentes partidos 

arquitetônicos, entendidos como a maneira pela qual o arquiteto organizou o 

programa de necessidades, seus acessos, circulação, níveis, modulação, geometria 

e volumetria. 

O segundo trabalho foi a dissertação de Mosaner (2012), que investigou o 

desenho como estudo da arquitetura. Seu objeto de análise foi um conjunto de 

desenhos de inventariado do arquiteto Antônio Luiz Dias de Andrade. Além de 

analisar os desenhos e descrever os trabalhos de levantamento de campo e 

itinerários do arquiteto, apresentando os critérios utilizados para essas análises, fez 

a conexão dos croquis com a descrição histórica da formação do arquiteto.  

A tese de Livre Docência de Perrone (2008), terceiro trabalho enquadrado 

nessa categoria, partiu do estudo inicial de um conjunto de croquis documentados e 

sistematizados através de entrevistas com cada autor (arquiteto) e análise de cada 
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peça gráfica. Com foco nas análises e interpretações dos processos de projeto, 

foram selecionados para estudo seis croquis, derivando em seis estudos de 

processos de projeto. Baseou-se na identificação das características pessoais de 

cada arquiteto, como formação e carreira, que, segundo ele, manifestam-se no 

processo de projeto. Para tanto, foram eleitos arquitetos com posturas diferentes, 

tanto nos modos de operar o projeto, como no manejo de instrumentos e de 

métodos de trabalho, além da diversidade de finalidades de cada projeto. O autor 

também buscou compreender o significado do desenho por meio da investigação de 

textos referenciais sobre o assunto. 

• Outras formas: 

Nessa categoria, analisou-se a tese de Camargo (2000), que pretendeu 

contribuir para o desenvolvimento da arquitetura brasileira através do levantamento 

de novos elementos que permitiram identificar, com maior clareza, as razões de seu 

sucesso ou fracasso. A pesquisa trouxe à tona experiências do passado, para 

recuperá-las sob o ponto de vista crítico, possibilitando colocar várias novas 

questões ao presente e alimentar a história da arquitetura, entendendo-a não 

apenas como a recuperação de edifícios exemplares, mas como tudo aquilo que 

envolve a sua realização. Para tanto, utiliza-se de um levantamento sobre a obra do 

arquiteto Oswaldo Bratke, em confronto ao estudo e análise da arquitetura moderna 

brasileira, enquanto trabalho profissional acadêmico e de pesquisa. 

Dos oito trabalhos estudados, apenas o de Camargo apresenta certa 

ausência de desenhos explicativos, dificultando um pouco a compreensão das 

características que envolvem a descrição textual realizada para exemplificar projetos 

arquitetônicos. O trabalho de Camargo (2000) destaca-se pela qualidade de texto 

utilizado para descrever a obra do arquiteto Oswaldo Bratke, em confronto ao estudo 

e análise da arquitetura moderna brasileira. Não se chegou, porém, a uma resposta 

conclusiva sobre se esse trabalho seria ou não um trabalho acadêmico que inclui 

prática projetual; sua análise, entretanto, rendeu raciocínios que se julgam 

interessante de serem registrados por esta pesquisa.  

Constatou-se também, no conjunto dos trabalhos analisados, que o uso de 

recursos não textuais contribui diretamente à argumentação textual. Segundo 

Büchler e Lima (2008), em áreas de prática criativa, os recursos não textuais são 
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essenciais, uma vez que sua validação, no caso de nossa pesquisa – dos desenhos 

arquitetônicos – é feita por meio dos recursos textuais, sendo necessário que os 

mesmos respondam aos valores e exigências colocados no texto. Dessa maneira, 

esses recursos tornam-se equivalentes, o não textual passa a exercer um papel em 

termos de texto, ou como demonstração de evidência, ilustração de exemplos, como 

objeto de estudo que se baseia numa interpretação feita em um texto, dentre outros. 

Com base no exposto, percebe-se que mesmo a maior parte dos trabalhos 

não tendo atingindo o número de palavras esperado para pesquisas acadêmicas em 

níveis de mestrado e doutorado, segundo parâmetros adotados por Borden e Ray 

(2009), os recursos iconográficos utilizados pelos autores, material gráfico 

produzido, imagens explicativas sobre o texto, desenhos e redesenhos, substituíram 

parte dessa quantidade de palavras; uma vez que, conforme relatado anteriormente, 

somente pelas interpretações dos projetos apresentados como estudo de casos foi 

possível identificar e entender as informações necessárias transmitidas pelas 

descrições textuais de cada projeto. Segundo a maioria dos trabalhos pesquisados, 

esse método contribui para o acúmulo de conhecimento na área de prática projetual, 

de forma que, dificilmente, poderia ser alcançado somente pelo uso de recurso 

textual. 

O único trabalho que atendeu ao requisito adotado por esta dissertação, em 

termos de número de palavras, foi o da Oliveira (2005), porém não pareceu, com 

base nos resultados desta pesquisa, que esse trabalho seja muito diferente dos 

outros analisados, que abordam o tema do processo de projeto com maior ou menor 

profundidade, de forma gráfica/visual. Em todos, o projeto de arquitetura, quando 

aplicado como método e tema de pesquisa, invariavelmente apresenta-se associado 

a outros métodos textuais, todos eles fundamentados em abordagens históricas, 

historiográficas e/ou críticas, conforme parâmetros fornecidos por Lima et al (2011). 

A argumentação visual, com croquis, desenhos, modelos digitais, dentre outras, ora 

substitui parte desse número de palavras, ora soma-se a elas.  

Portanto, a partir dos resultados da presente pesquisa, não se faz possível 

ponderações conclusivas sobre como o número de palavras interfere na 

argumentação de teses e dissertações que utilizam elementos de prática projetual.  
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Os trabalhos não são avaliados quanto às suas qualidades e aos valores, 

entretanto, entende-se como adequado adotar as teses de Florio (2012) e V. Fialho 

(2007) como referências exemplares, por apresentarem características que se 

enquadram de modo bastante claro dentro das categorias sugeridas pelo referencial 

teórico. Florio (2012) mostrou, com muita qualidade, como aplicar os recursos 

gráficos de análise, quando abordamos o tema processo de projeto. Já V. Fialho 

(2007) utiliza uma longa descrição textual para apresentar os estudos das relações 

entre texto e desenhos, defendendo que os concursos de arquitetura são 

interessantes pela peculiaridade do caráter retórico dos textos que acompanham os 

projetos, oferecendo uma oportunidade única de se estudar a relação entre o 

desenho e o texto para entendimento do projeto. Ambas se encaixam perfeitamente 

ao objetivo desta pesquisa. 

Essas ideias permearam a classificação dos oito trabalhos, que, como dito 

anteriormente, têm como objetivo principal identificar e relacionar os diferentes 

métodos de pesquisa, assim como a variedade de configurações e combinações 

possíveis à investigação das práticas projetuais em arquitetura; buscando 

reconhecer e descrever os modos pelos quais essas práticas podem ser 

empregadas como forma de construção do conhecimento acadêmico. As 

peculiaridades de cada um dos trabalhos, bem como as características presentes no 

conjunto, visto que todos abordam o tema processo de projeto de forma 

gráfica/visual, resultaram na elaboração dos quadros comparativos apresentados a 

seguir. 

Faz-se necessário enfatizar que os objetivos, os referenciais teóricos e as 

metodologias sintetizadas nesses quadros são dados fornecidos pelos próprios 

autores em seus trabalhos. Já em relação às análises quantitativas, englobando 

dados de percentual texto/imagem, quantidade de páginas com texto e páginas com 

imagens, quantidade de palavras e imagens encontradas nos trabalhos, os dados 

foram verificados e elaborados por esta pesquisa. 
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QUADRO COMPARATIVO 3 - Recursos iconográficos utilizados 
 
 

Autor Fotos Desenhos Diagramas Análises 
Gráficas 

Redesenho 

1- Ana Maria 

Tagliari Flório 

 

  
 

 

  

2- Fábio 

Ferreira Lins 

Mosaner 

  

   

3- Lêda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

    

 

4- Décio 

Gonçalves 

 

    

 

5- Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

  

   

6- Rafael 

Antonio 

Cunha 

Perrone 

  

 

 

 

7- Roberto 

Novelli Fialho 

  

 

 

 

8- Valéria 

Cássia dos 

Santos Fialho 
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*QUADRO COMPARATIVO 4 - Referencial teórico 
 
 

Autor Internacional Nacional 

1- Ana Maria 

Tagliari Flório 

 

Will Jones  

Peter Cook  

Elizabeth A. T. Smith  

Bruno Zevi 

 

Carlos Lemos  

João Batista Vilanova Artigas  

Flávio Motta  

Rafael Antonio Cunha Perrone  

Nestor Goulart Reis Filho 

2- Fábio 

Ferreira Lins 

Mosaner 

Giulio Carlo Argan 

Le Corbusier  

Manfredo Massironi 

Bruno Zevi 

 

Andrade; Passaglia e Almeida 

João Batista Vilanova Artigas  

Flávio Motta  

Rafael Antonio Cunha Perrone  

Pedro Fiori Arantes 

3- Lêda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

Kenneth Frampton 

Le Corbusier 

William Curtis 

Peter Carter 

Philip L. Goodwin 

Ruth Verde Zein 

Lúcio Costa 

Rosa Artigas  

Renato Anelli 

Yves Bruand 

4- Décio 

Gonçalves 

 

Kenneth Frampton 

Carla Lind  

Frei Otto  

Naomi Stungo 

Heinrich Engel 

Augusto Carlos de Vasconcelos  

Lúcio Costa 

João Batista Vilanova Artigas 

Daniel Girault-Miracle 

Yves Bruand 

5- Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

Kenneth Frampton 

Giulio Carlo Argan 

Leonardo Benevolo 

Peter Collins  

Renato de Fusco  

Hugo Segawa 

Lúcio Costa 

Carlos Lemos  

Ruth Verde Zein 

Yves Bruand 

6- Rafael 

Antonio 

Cunha 

Perrone 

Afonso Corona Martínez 

Luigi Vagnetti 

Vittorio M. Lampugnani 

José María de Lapuerta 

Bruno Zevi 

Anna Paula Silva Gouveia  

João Batista Vilanova Artigas  

Flávio Motta  

Lúcio Costa  

Marília Sant’Anna Almeida 
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7- Roberto 

Novelli Fialho 

Afonso Corona Martínez 

Josep Maria Montaner  

Rainer Hascher; Simone Jeska; 

Birgit Klauck. 

Peter Paulhans 

Giulio Carlo Argan 

Eduardo Corona  

João Batista Vilanova Artigas  

Alberto Xavier  

Lúcio Costa  

Hugo Segawa 

8- Valéria 

Cássia dos 

Santos Fialho 

Elizabeth Tostrup 

Josep Maria Montaner 

Roland Barthes  

Judith Strong  

Cess de Jong; Erik Mattie 

Maria Alice J. Bastos  

João Batista Vilanova Artigas  

Hugo Segawa 

Lúcio Costa  

Valéria Santos 

 

*Sobre os dados do quadro 4: 

Devido à grande quantidade de referencial teórico utilizado pelos trabalhos 

analisados, adotamos como método registrar apenas os autores que aparecem de 

forma recorrente nas pesquisas acadêmicas em práticas projetuais. Os dados desse 

tipo de análise têm o intuito, meramente, de verificação quanto às características de 

pesquisa em área de prática projetual, defendidas pelos autores e apresentadas nos 

trabalhos analisados por essa dissertação, os quais compõem o corpo do referencial 

teórico em que se baseia a argumentação desses trabalhos. 
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QUADRO COMPARATIVO 5 - Método projetual de análise 
 
 

Autor Objetivo Metodologia 

1- Ana Maria 

Tagliari Flório 

 

Estuda um conjunto de projetos 

residenciais não construídos de 

Artigas, individual e 

comparativamente, para identificar 

características de projeto. 

Elaboração de redesenho, 

maquetes físicas e diagramas 

sintéticos interpretativos que 

revelam formas e espaços 

arquitetônicos. 

2- Fábio 

Ferreira Lins 

Mosaner 

Trata do tema desenho como 

método de estudo da arquitetura, 

através da investigação de sua 

prática como catalisadora de 

conhecimentos e instrumento 

integrado à formação dos 

arquitetos. 

Aborda desenhos de finalidade 

cognitiva, procurando compreender 

os modos como o desenho é 

utilizado por Dias de Andrade, 

arquiteto, como seu principal 

método de estudo. 

3- Lêda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

Visa comprovar que é possível 

identificar estratégias de 

apropriação da luz natural e que 

estas estão consistentes com o 

sistema da Arquitetura Moderna. 

Apresenta estudos de caso de 

projetos, exibidos em forma de 

fichas, buscando uma 

padronização do estudo dos 

projetos para facilitar a 

comparação entre as diversas 

soluções. 

4- Décio 

Gonçalves 

 

Tem como objetivo a concepção e o 

desenvolvimento de um sistema 

estrutural treliçado modular em 

madeira. 

Descreve a factibilidade do sistema 

estrutural para adequar diferentes 

projetos e artefatos arquitetônicos, 

pensados à luz de 5 estudos de 

caso. 

5- Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

Contribuir para o desenvolvimento 

da arquitetura brasileira através do 

levantamento de novos elementos 

que permitam identificar, com maior 

clareza, as razões de seu sucesso 

ou fracasso. 

Utiliza um levantamento sobre a 

obra do arquiteto Oswaldo Bratke 

em confronto ao estudo e análise 

da arquitetura moderna brasileira, 

enquanto trabalho profissional 

acadêmico e de pesquisa. 
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6- Rafael 

Antonio 

Cunha 

Perrone 

Tem como objetivo analisar o papel 

dos croquis nos processos de 

projeto de arquitetura. 

Analisa e interpreta processos de 

projeto de arquitetos, através do 

estudo de um conjunto de croquis, 

resultando em estudos de 

processos de projeto. 

7- Roberto 

Novelli Fialho 

Estuda um conjunto de edifícios de 

escritório em São Paulo, 

identificando diferentes tipologias 

implantadas na cidade e a 

diversidade de configurações e 

combinações possíveis. Fatores 

que ofereçam subsídios ao ato de 

projetar. 

Organiza informações sobre 

edifícios de escritórios em fichas 

de pesquisa, tratando das soluções 

adotadas nos projetos, aspectos 

espaciais, funcionais, formais e 

tecnológicos, dentre outros. 

8- Valéria 

Cássia dos 

Santos Fialho 

Estuda a história dos concursos de 

arquitetura no Brasil, sua 

importância e representação no 

desenvolvimento e compreensão do 

projeto arquitetônico, além do papel 

do material gráfico, produzido pelos 

arquitetos, na divulgação e 

aceitação das ideias.  

Por meio de estudos de caso, 

discute de que maneira o autor 

(arquiteto) dos projetos, premiados 

em concursos, organiza seu 

discurso dentro de um contexto 

histórico, destinado a uma função 

específica. 
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*QUADRO COMPARATIVO 6 - Percentual entre texto/imagem 
 
 

Autor Percentual estimado 

entre texto/imagem 

Nº estimado de pág. 

com texto/imagens 

Nº estimado de 

palavras/imagens 

1- Ana Maria 

Tagliari Flório 

(Doutorado) 

 

182 páginas c/texto 

285 páginas c/imagens 

73 mil palavras              

2 mil imagens 

2- Fábio 

Ferreira Lins 

Mosaner 

(Mestrado) 

 

109 páginas c/texto       

64 páginas c/imagens 

30 mil palavras          

164 imagens 

3- Lêda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

(Doutorado) 

 

277 páginas c/texto  

325 páginas c/imagens 

100 mil palavras        

833 imagens 

4- Décio 

Gonçalves 

(Doutorado) 

 

242 páginas c/texto  

251 páginas c/imagens 

35 mil palavras          

413 imagens 

5- Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

(Doutorado) 

 

137 páginas c/texto     

72 páginas c/imagens 

38 mil palavras          

127 imagens 

6- Rafael 

Antonio 

Cunha 

Perrone (Livre 

Docência) 

 
*contagem referente 

apenas ao Volume I. 

121 páginas c/texto     

66 páginas c/imagens 

25 mil palavras          

174 imagens 

47%53%
texto
imagem

37%
63%

texto
imagem

70%
30% texto

imagem

29%

71%
texto
imagem

73%
27% texto

imagem

69%
31% texto

imagem
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7- Roberto 

Novelli Fialho 

(Doutorado) 

 

180 páginas c/texto     

223 páginas c/imagens 

50 mil palavras          

326 imagens 

(cada ficha é contada 

como 1 imagem) 

8- Valéria 

Cássia dos 

Santos Fialho 

(Doutorado) 

 

308 páginas c/texto     

181 páginas c/imagens 

74 mil palavras          

368 imagens 

 

*Sobre os dados do quadro 6: 

Devido aos diferentes tipos de diagramações dos trabalhos analisados, 

adotamos alguns métodos para poder quantificar o número de páginas com texto, de 

páginas com imagens, número de palavras e imagens dos trabalhos, com a 

finalidade de uniformizar esses dados: 

• Todos os trabalhos apresentam-se em formato de folha A4. 

• Não consideramos a numeração das páginas dos trabalhos, pois, na 

maior parte dos casos, a contagem começa juntamente com elementos 

pré-textuais e finaliza-se com as referências bibliográficas e anexos. Já 

nossa contagem limita-se entre a introdução e conclusão. Assim, 

desprezamos a contagem de páginas com elementos pré e pós-

textuais e, para fim de contabilização, os espaços não utilizados, como 

páginas entre capítulos, por exemplo, também são desprezados. 

• Em alguns casos, os trabalhos não utilizaram o espaço total da folha 

para a impressão de texto ou imagem. Nelas, os autores utilizaram 

apenas metade de cada página para impressão, dado que foi levado 

em consideração para a estimativa percentual entre texto e imagem. 

• Para a contagem das palavras, foi feita uma estimativa, contando-se o 

número de palavras contidas em uma folha padrão de cada trabalho e 

multiplicando-se o número encontrado pelo número de páginas 

contendo texto.  

55%45% texto
imagem

59%41% texto
imagem
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Todas essas verificações foram possíveis a partir do acesso aos trabalhos, 

através de formato PDF (padrão de escrita em informática) ou impresso. 

 

QUADRO COMPARATIVO 7 - Análise dos quadros comparativos: considerando 

o conjunto de aspectos abordados 

 
Autor  Resultados alcançados 

1- Ana Maria 

Tagliari Flório 

 

Tem maior percentual de imagem (53%) do que de texto (47%). Utiliza 

recursos gráficos explicativos de alta qualidade na sua elaboração e de 

satisfatório resultado de compreensão e complementação do texto. A 

relação entre metodologia e recursos gráficos é determinante ao 

demonstrar o objetivo proposto e contribui para a produção de 

conhecimento acadêmico. 

2- Fábio 

Ferreira Lins 

Mosaner 

Tem maior percentual de imagem (63%) do que de texto (37%). Os 

recursos gráficos são sintéticos, claros e se relacionam com a 

metodologia, alcançando os objetivos propostos e contribuindo para a 

produção de conhecimento acadêmico. 

3- Lêda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

Tem menor percentual de imagem (30%) do que de texto (70%). Dos 

oito trabalhos, esse é o único que alcança o número de palavras 

esperado, segundo os parâmetros adotados por esta pesquisa. Utiliza 

recursos gráficos explicativos de alta qualidade na sua elaboração e de 

satisfatório resultado de compreensão e complementação do texto. A 

relação entre metodologia e recursos gráficos é determinante ao 

demonstrar o objetivo proposto e contribui para a produção de 

conhecimento acadêmico. 

4- Décio 

Gonçalves 

 

Tem menor percentual de imagem (29%) do que de texto (71%). Utiliza 

recursos gráficos como fotos, nem sempre muito claras. Sendo o 

objetivo de sua pesquisa demonstrar sistemas construtivos em madeira, 

faz-se necessária a realização de desenhos explicativos para a melhor 

compreensão dos sistemas. Pela explicação textual do projeto proposto 

e por meio dos desenhos expostos, foi possível entender, através dos 

desenhos expostos, as informações necessárias para a eficácia do 

sistema estrutural criado e contribuir para a produção de conhecimento 

acadêmico. 
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5- Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

Tem menor percentual de imagem (27%) do que de texto (73%). Utiliza 

recursos gráficos modestos para análises das obras escolhidas, mas os 

mesmos cumprem seu papel para demonstrar seus objetivos e a relação 

entre os esses recursos e a metodologia. Contribui para a produção de 

conhecimento acadêmico. 

6- Rafael 

Antonio Cunha 

Perrone 

Tem menor percentual de imagem (31%) do que de texto (69%). O modo 

de emprego dos recursos iconográficos e sua relação com a 

metodologia proposta acontecem de maneira clara. Alcança os objetivos 

propostos e contribui para a produção de conhecimento acadêmico. 

7- Roberto 

Novelli Fialho 

O percentual de imagem e texto é praticamente equivalente. Imagens 

(55%) e texto (45%). Utiliza fotos e pequenos desenhos, que são 

suficientes para explicitar o texto. Para o que se propõe o trabalho, os 

recursos iconográficos se mostram satisfatórios e contribuem para a 

produção de conhecimento acadêmico. 

8- Valéria 

Cássia dos 

Santos Fialho 

Tem maior percentual de imagem (59%) do que de texto (41%). Os 

recursos gráficos são sintéticos, claros e se relacionam com a 

metodologia. Essa relação foi muito eficiente, contribuindo para a 

reflexão e entendimento da temática analisada, alcançando os objetivos 

propostos e contribuindo para a produção de conhecimento acadêmico. 

 
 

3.1 Considerações sobre os quadros comparativos 

Como foi dito acima, ao se colocarem os trabalhos lado a lado nos quadros 

comparativos, os objetivos e as metodologias de análise evidenciaram as 

peculiaridades de cada um, assim como as características presentes no conjunto. 

Ao se analisar os quadros comparativos, verificou-se que os três itens: 

metodologia, percentual texto/imagem e recursos iconográficos estão diretamente 

relacionados. Percebeu-se, também, que essa relação, se bem elaborada, pode 

levar a resultados mais satisfatórios em relação aos objetivos pretendidos pelos 

autores das pesquisas. Da mesma maneira, os recursos gráficos adotados, se bem 

escolhidos e elaborados, podem contribuir para uma melhor compressão e 

complementação do texto e, consequentemente, para produção de conhecimento 

acadêmico. 
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A quantidade de recursos iconográficos empregados nem sempre é sinônimo 

de resultado satisfatório para a complementação do texto. O uso de muitas imagens, 

desenhos, análises gráficas, dentre outros, não garante qualidade para a leitura e 

interpretação do que é exposto textualmente. Se essas imagens não são muito 

claras em relação à temática abordada, também comprometem a boa interpretação 

do texto. É de grande importância, principalmente em pesquisas acadêmicas em 

áreas de prática projetual, utilizar imagens coerentes com a complexidade explicada 

em palavras. Como foi visto em alguns exemplos, citados nas fichas de análise dos 

trabalhos, explanações de sistemas construtivos, por exemplo, exigem desenhos 

mais detalhados, que ilustrem o que está sendo explicado. 

Conforme os autores Biggs e Büchler (2010), o pesquisador, em áreas de 

práticas projetual, precisa encontrar um papel necessário e suficiente para as 

imagens em seu trabalho, assim como deve contribuir para a divulgação do 

conhecimento por meio dessas imagens, que de outro modo não seria possível. Na 

prática projetual, busca-se a demonstração do funcionamento das técnicas 

construtivas, por meio de desenhos e representações gráficas. Portanto, esses 

autores identificam a cooperação entre os elementos textuais e não textuais como 

um “relacionamento entre forma e conteúdo”, sendo provável que as palavras sejam 

necessárias para a “eficaz defesa de um argumento acadêmico”. Questionam, nesse 

sentido, o porquê de um número estabelecido de palavras para trabalhos 

acadêmicos em níveis de mestrado e doutorado. 

Assim, chegam à conclusão de que, para responder a essa questão, levando-

se em consideração o exposto no texto e aplicando-se o método dos oito critérios 

sugeridos por eles, julgam ser necessário afastar os trabalhos acadêmicos, de 

respostas institucionalizadas particulares e consideram se realmente precisaríamos 

de palavra alguma, considerando o objetivo individual de cada um dos trabalhos. 

Nesse sentido, eles concluem que o que caracteriza o modelo de conhecimento 

assumido por uma comunidade, é necessário para comunica-lo (BIGGS e 

BÜCHLER, 2010, p. 148): 

 
Escrever é uma maneira eficiente de contemplar-se o requisito 
relativo a conteúdo que dita ser necessário posicionar um estudo em 
um contexto histórico e crítico. Entretanto, pode ser que não seja a 
única forma; em outras palavras, pesquisador poderia contextualizar 
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uma exposição de arte em outra, ou fazer passar o observador por 
algum processo antes de apresenta-lo ao trabalho em questão. 
 

A intenção desta pesquisa foi organizar os trabalhos analisados em torno dos 

indicadores apontados por Lima et al. (2011) para uma associação entre as formas 

tradicionais de pesquisa acadêmica com formas projetuais de representação. Para 

tanto, foi elaborado um quadro sintético com os oito trabalhos acadêmicos 

(QUADRO 7), com a finalidade de apresentar as considerações quanto aos aspectos 

de percentual entre texto e imagem e o uso dos recursos iconográficos, como 

método de pesquisa, demonstrados nos quadros comparativos acima. Deixamos 

claro, mais uma vez, que as análises qualitativas aqui apresentadas não exercem 

nenhum papel de julgamento desses trabalhos quanto à sua importância, qualidade 

ou valor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da abordagem adotada nesta pesquisa, procurou-se destacar as 

principais características que permearam a classificação dos oito trabalhos 

analisados e contribuíram para o reconhecimento e legitimação do projeto de 

arquitetura e urbanismo como método e tema de pesquisa acadêmica.  

Este trabalho buscou, tendo em vista os indicadores, projetual e 

histórico/historiográfico já descritos, a classificação dos oito trabalhos, dentro das 

quatro categorias propostas de emprego do método projetual de análise:  

1) emprego de estudo de caso;  

2) emprego de proposição projetual;  

3) estudo do processo de projeto de outros arquitetos;  

4) outras formas. 

O foco recaiu na identificação e relação dos diferentes métodos de pesquisa, 

assim como a variedade de configurações e combinações possíveis à investigação 

das práticas projetuais em arquitetura, que, como dito anteriormente, buscou 

reconhecer e descrever os modos pelos quais essas práticas podem ser 

empregadas como forma de construção do conhecimento acadêmico. Nesse 

sentido, o quadro abaixo mostra uma síntese dos resultados obtidos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

QUADRO COMPARATIVO 8 - Considerações sobre a classificação dos 

trabalhos 

 
Autor  Classificação dos trabalhos segundo PAAPP 

1- Ana Maria 

Tagliari Florio 

 

A autora produziu “artefatos” considerados originais, que se 

configuraram em solução e demonstração de uma lacuna (estudos 

gráficos sistemáticos, que evidenciaram, de forma ordenada e clara, os 

princípios que fundamentam a arquitetura de Artigas). Os artefatos, 

nesse caso, foram apenas instrumentos utilizados para adquirir e 

transmitir conhecimento. O conhecimento incorporado aos artefatos é 

mais importante do que os artefatos. PROCESSO DE PROJETO DE 

OUTROS ARQUITETOS 

2- Fábio 

Ferreira Lins 

Mosaner 

Os “artefatos” utilizados nesse trabalho não foram produzidos e 

tampouco sofreram intervenções por parte do autor. Os mesmos 

serviram para demonstrar o que era exposto pelo texto. O trabalho, de 

cunho histórico e cultural, analisou um conjunto de desenhos de 

inventariado, do arquiteto Dias de Andrade; também mostrou-se uma 

resposta e manifestação de interesse cultural e contribuiu para transmitir 

conhecimento. PROCESSO DE PROJETO DE OUTROS ARQUITETOS 

3- Lêda Maria 

Brandão de 

Oliveira 

A autora produziu “artefatos” considerados originais, que se 

configuraram em solução e demonstração de uma lacuna identificada 

(estudos gráficos sistemáticos, que evidenciaram, de forma ordenada e 

clara, os princípios da Luz Moderna, como um conjunto de estratégias 

de projeto). Os artefatos, nesse caso, foram apenas instrumentos 

utilizados para adquirir e transmitir conhecimento. O conhecimento 

incorporado aos artefatos é mais importante do que os artefatos. 

ESTUDO DE CASO 

4- Décio 

Gonçalves 

 

Os “artefatos” utilizados neste trabalho podem ser considerados 

originais, pois se configuraram em solução e demonstração de um 

problema (estudos gráficos e tridimensionais sistemáticos, que 

evidenciam, de forma ordenada e clara, os princípios que 

fundamentaram o sistema estrutural proposto). Os artefatos, nesse caso, 

foram instrumentos utilizados para adquirir e transmitir conhecimento. O 

conhecimento incorporado aos artefatos é mais importante do que os 

artefatos. PROPOSIÇÃO PROJETUAL 
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5- Mônica 

Junqueira de 

Camargo 

Os “artefatos” utilizados nesse trabalho não foram produzidos e 

tampouco sofreram intervenções por parte da autora. Os mesmos 

serviram para demonstrar o que era exposto pelo texto. O trabalho, de 

cunho histórico e cultural, contribuiu para o desenvolvimento da 

arquitetura brasileira através do levantamento de novos elementos que 

permitiram identificar, com maior clareza, as razões de seu sucesso ou 

fracasso. O trabalho mostrou-se uma resposta e manifestação de 

interesse cultural e contribuiu para transmitir conhecimento. OUTRAS 

FORMAS 

6- Rafael 

Antonio Cunha 

Perrone 

Os “artefatos” utilizados nesse trabalho não foram produzidos nem 

sofreram intervenções por parte do autor. Os mesmos serviram para 

demonstrar o que era exposto pelo texto. O trabalho visou analisar as 

peças gráficas, focando nas interpretações dos processos de projeto e 

na identificação das características pessoais de cada arquiteto. O 

trabalho mostrou-se uma resposta e manifestação de interesse cultural e 

contribuiu para transmitir conhecimento. PROCESSO DE PROJETO DE 

OUTROS ARQUITETOS 

7- Roberto 

Novelli Fialho 

O autor produziu “artefatos” a partir de outros já existentes, que serviram 

para demonstrar uma hipótese levantada (identificação das 

características e tipologias de cada projeto de escritório, e na 

diversidade de configurações e combinações possíveis, que ofereceram 

subsídios ao ato de projetar). A solução do problema identificado é útil e 

o conhecimento adquirido pode ser descrito, aplicável e transferível. O 

conhecimento incorporado aos artefatos é mais importante do que os 

artefatos. ESTUDO DE CASO 

8- Valéria 

Cássia dos 

Santos Fialho 

Os “artefatos” utilizados nesse trabalho não foram produzidos e 

tampouco sofreram intervenções por parte da autora. Os mesmos 

serviram para demonstrar o que era exposto pelo texto. O trabalho, de 

cunho histórico e cultural, visou lançar luz sobre o que a autora 

identificou como lacuna (o caráter retórico dos textos que acompanham 

os projetos de concursos, como uma oportunidade única de se estudar a 

relação entre o desenho e o texto para entendimento do projeto). O 

trabalho mostrou-se uma resposta e manifestação de interesse cultural e 

contribuiu para transmitir conhecimento. ESTUDO DE CASO 
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Confirmando o que Lima et. al. (2011) sugeriu no relatório PAAPP, esses 

dados apontam para uma associação entre as formas tradicionais de pesquisa 

acadêmica com formas projetuais de representação ou parte da construção de um 

problema, defendem que existe um conjunto de características comuns à maioria 

delas. As pesquisas acadêmicas, em áreas de prática projetual aqui analisadas 

adotam diferentes estratégias no intuito de resolver um problema.  

As últimas considerações a serem feitas referem-se à abordagem de Foqué 

(2010), em seu livro “Building Knowledge in Architecture”, publicado paralelamente 

ao PAAPP, a obra dedica-se a examinar o papel do estudo de caso em pesquisas 

de arquitetura, nas quais o autor afirma que os conhecimentos adquiridos a partir de 

estudo de caso oferecem uma melhor compreensão das metodologias de projeto 

individual, tanto em ambientes acadêmicos como profissionais, permitindo que o 

arquiteto melhore constantemente suas capacidades, resultando em melhores 

produtos. 

Na visão de Foqué (2010), se, ao mesmo tempo, esse processo de 

aprendizagem pode ser baseado em um método comum e repetitivo de pesquisa de 

estudo de caso, teremos oferecido alguma contribuição no que diz respeito ao 

emprego dos métodos projetuais na construção do conhecimento acadêmico em 

arquitetura e urbanismo. 

Com relação às diferentes características encontradas nos trabalhos 

acadêmicos analisados, quanto aos seus objetivos, métodos, percentual de texto/ 

imagem e recursos iconográficos utilizados, o cruzamento desses dados e a 

submissão dos mesmos aos critérios sugeridos nos forneceu uma visão de 

estratégias que vêm sendo utilizada na pesquisa acadêmica em arquitetura e 

urbanismo. A expectativa desta pesquisa é a de que, ao identificar e descrever os 

aspectos acima apresentados tenha auxiliado em alguma medida a outros 

pesquisadores que desejem refletir sobre modos de conduzir ou avaliar a pesquisa 

acadêmica em arquitetura e urbanismo, ao menos no contexto brasileiro.  
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