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Introdução

	 Em	 2016	 o	 ensino	 oficial	 de	 arquitetura	 no	 Brasil	 completou	
200	 anos	 de	 existência.	 Nesse	 período	 a	 função	 social	 do	 arquiteto	
passou	por	várias	transformações	o	que	refletiu	diretamente	no	ensino.	
Inicialmente	 o	 arquiteto	 era	 considerado	 um	 artista,	 entretanto,	 com	
a	revolução	industrial	e	os	problemas	sociais	desencadeados	fica	claro	
a	necessidade	de	arquitetos	no	desenho	da	cidade	e	na	construção	de	
edifícios	que	traduzam	as	necessidades	reais	da	população.
	 A	profissão	de	arquiteto	e	urbanista		tem		um		papel	importante	
na	construção	da	sociedade	porém,	ainda	precisa	vencer	desafios		como		
a	 	 falta	 	 de	 	 reconhecimento,	 	 o	 	 descaso	 	 na	 execução	 dos	 projetos	
principalmente	em	obras	públicas	e	os	problemas	ambientais	e	urbanos.
	 Diante	desses	desafios,	as	unidades	de	ensino	acadêmico	têm	o	
desafio	de	formar	profissionais	multidisciplinares	que	visam	o	bem-estar	
social,	o	desenvolvimento	urbano	e	a	sustentabilidade	e	que,	ao	mesmo	
tempo,	estejam	atualizados	aos	avanços	tecnológicos.
	 Entretanto,	 para	 isso	 é	 fundamental	 o	 suporte	 de	 um	 projeto	
arquitetônico	 eficaz.	Nessa	 linha	de	pensamento	 surge	 a	 proposta	do	
presente	trabalho:	um	projeto	que	supra	as	necessidades	da	Faculdade	
de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia.
	 Para	além	do	objetivo	principal	 citado,	a	pesquisa	em	questão	
pretende	entender	melhor	os	desafios	da	Faculdade	de	Arquitetura	e	
Urbanismo	e	discutir	a	importância	do	usuário	e	do	projeto	pedagógico	
na	determinação	dos	parâmetros	de	projeto.
	 A	produção	acadêmica	dedicada	á	arquitetura	escolar	veem	se	
desenvolvendo	 devido	 a	 relação	 direta	 entre	 a	 qualidade	 do	 espaço	
físico	e	o	aprendizado	dos	alunos.			Um	espaço	físico	bem	estruturado		
desempenha		o		papel		de		organizar		e		promover		relações	interpessoais	
e	 consequentemente,	 constrói	 vínculos	 sociais	 e	 culturais	 os	 quais	
possibilitam	 diversos	 tipos	 de	 aprendizado	 social,	 cognitivo	 e	 afetivo.	
(Kowaltowski,	2011)
	 Contudo,	 definir	 o	 que	 é	 uma	 arquitetura	 de	 qualidade	 é	 um	
processo	 complexo	 assim,	 o	 trabalho	 utilizara	 além	 de	 pesquisa	 em	
trabalhos	 acadêmicos	 e	 livros	 a	 avaliação	 pós-ocupacional	 do	 atual	
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espaço	 físico	 ocupado	 pelo	 Curso	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	
Universidade	Federal	de	Uberlândia.
	 O	 primeiro	 capítulo	 é	 a	 justificativa	 para	 a	 escolha	 do	 tema:	
a	 FAU–UFU	 é	 uma	 oportunidade	 de	 reunir	 arquitetura,	 educação	 e	
sociedade.	O	texto	aborda	questões	sobre	a	importância	do	arquiteto	na	
sociedade	e	por	consequência	das	instituições	de	ensino	superior.	O	foco	
é	no	Brasil,	que	possui	um	ensino	oficial	de	apenas	200	anos	e	já	possuí	
referências	que	devem	ser	citadas,	como	é	o	caso	de	Villanova	Artigas	
e	 Lúcio	Costa.	 	O	objetivo	é	 compreender	e	entender	o	 cenário	atual	
do	ensino	de	Arquitetura	e	Urbanismo	e	 identificar	os	desafios	para	o	
futuro.
	 Já	no	segundo	capítulo,	o	objeto	de	estudo	é	apresentado:	o	curso	
de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	 Universidade	 Federal	 de	 Uberlândia.	
Vale	 ressaltar	 que	 atualmente	 o	 curso	 esta	 inserido	 na	 Faculdade	 de	
Arquitetura	e	Urbanismo	e	Design,	entretanto	o	foco	aqui	estabelecido	
é	 apenas	 na	 formação	 do	 arquiteto	 urbanista.	 Aqui	 surge	 uma	 parte	
fundamental	 a	 qualquer	 projeto,	 a	 conversa	 com	 o	 usuário.	 Um	
questionário	foi	formulado	para	que	estudantes	e	professores	avaliassem	
o	espaço	físico	utilizado	hoje	pelo	curso	e	sugerissem		diretrizes	para	o	
novo	edifício.	
	 O	 terceiro	 capítulo	 utiliza	 de	 mecanismos	 apresentados	 pela	
autora	 Doria	 Kowaltowski	 no	 livro	 Arquitetura	 Escolar,	 o	 projeto	 do	
ambiente	 de	 ensino	 para	 definir	 as	 diretrizes	 projetuais	 da	 FAU.	 As	
diretrizes	 são	 acompanhadas	 de	 exemplos	 e	 croquis	 como	 forma	 de	
estudo	e	melhor	compreensão.	
	 O	quarto	capítulo,	traduz	os	estudos	realizados	no	capítulo	anterior	
em	soluções	projetuais	concretas	através	da	análise	de	dois	estudos	de	
casos.	 Os	 projetos	 escolhidos	 como	 referências	 são	 da	 Universidade	
Estadual	de	São	Paulo	(USP)	sendo	esses:	a	Faculdades	de	Arquitetura	
e	Urbanismo	 (FAU)	em	São	Paulo,	prédio	projetado	por	Artigas,	e.	Os	
dois	projetos	trazem	idéias	de	dois	momentos	totalmente	diferentes	e	
por	 isso,	se	tornam	complementares	e	essenciais	no	desenvolvimento	
do	presente	trabalho.		
	 Após	 todo	o	processo	de	pesquisa	e	análise,	o	quinto	capítulo	
alcança	 o	 objetivo	 proposto.	 Da	 escolha	 do	 terreno	 aos	 detalhes	 de	
construção,	o	trabalho	é	concluído	com	o	memorial	do	projeto	da	FAU-
UFU. 
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Capítulo 1 - 200 anos de ensino de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil e o panorama regional.



12

 1.1 Arquitetura, sociedade e Educação

 A elaboração de um edifício para a Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia é um projeto 
complexo que tem a função de ligar ARQUITETURA, SOCIEDADE E 
EDUCAÇÃO. Por isso, é indispensável analisar como se da a relação entre 
as três estruturas citadas.  
 Partindo da definição de que todo o espaço modificado e 
organizado pelo trabalho humano é arquitetura independente de ser 
ou não projetado por um profissional da área, é possível construir uma 
relação mútua entre a arquitetura e a sociedade. (kapp, silke). O indivíduo 
precisa do espaço como meio de se relacionar e construir seus valores 
ficando claro a dependência da sociedade da produção espacial. Por um 
outro lado, a arquitetura também é alimentada pelas transformações 
sociais o que a coloca como parte substancial do processo produtivo.
 "A constatação de que a nossa  sociedade   se organiza 
prioritariamente pelo espaço tem ao menos dois desdobramentos 
fundamentais. Por um lado, a arquitetura determina ambientes de ação, 
delimita e sustenta as relações que os indivíduos estabelecem entre si, 
influencia seus hábitos e o movimento de seus corpos, forma a percepção 
do espaço e expressa significados da cultura. A arquitetura é apropriada, 
usada, fruída, lida. Essas relações abrangem desde a percepção sensível ou 
estética (no sentido da “aisthesis”, da afetação do corpo pelos sentidos), 
passando pela interação mecânico-funcional até a interpretação 
de significados abstratos. A arquitetura é, portanto, principal meio 
(“medium”) de ações, é instrumento utilitário e é forma de comunicação 
e expressão de uma sociedade organizada espacialmente. Ela define 
possibilidades de percepção, uso e significado e, inversamente, é definida 
por tais possibilidades. Por outro lado, o fato de a nossa sociedade ser 
pautada na ordenação do espaço confere à arquitetura um papel crucial 
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no sistema de produção. Ela não afeta a vida da sociedade somente como 
meio em que os eventos têm lugar ou apenas pelas características dos 
espaços “prontos” (coisa que, no conjunto, a arquitetura nunca está). Ela 
afeta a sociedade também por ser fruto e parte substancial do processo 
de produção e reprodução. Além de usada, a arquitetura é construída, 
conservada, destruída Tal processo depende das forças produtivas de 
que uma sociedade dispõe (trabalho e conhecimento técnico), dos seus 
meios de produção” (kapp, silke 2005)
 Como apresentado pela autora, para entender essa relação 
dialética e complexa entre arquitetura e sociedade é necessário a análise 
de vários desdobramentos que englobem vieses históricos, culturais 
e econômicas gerais e específicos. Nos últimos anos a profissão de 
arquiteto e urbanista vem ganhando reconhecimento e a discussão da 
importância do projeto no desenvolvimento da sociedade é cada vez 
mais pertinente. Diante disso,  de imediato, surge um questionamento:  
  Como é a formação desses profissionais que são tão 
importantes para a construção da sociedade? Surge assim, o terceiro 
ponto abordado pela pesquisa a EDUCAÇÃO. No ano de 2016, o ensino 
oficial de Arquitetura e Urbanismo no Brasil completou 200 anos de 
história. Durante esse período várias universidades foram fundadas, 
porém duas vertentes se consolidaram e merecem um olhar mais 
aprofundado para melhor compreensão do contexto do atual do ensino. 
As duas escolas citadas são a Belas Artes, que veio para o Brasil no inicio 
do século XIX, e a FAU- USP de Artigas.  
 É fundamental estabelecer que é possível citar outras escolas 
que contribuíram para o desenvolvimento do ensino de arquitetura e 
urbanismo no Brasil, entretanto, o foco do trabalho não é  fazer uma 
relação histórica e sim analisar as principais influências.
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1.2 Belas Artes

	 A	 primeira	 instituição	 de	 ensino	 acadêmico	 de	 Arquitetura	 e	
Urbanismo	 no	 Brasil	 teve	 sua	 origem	no	 ano	 de	 1816	 através	 de	 um	
decreto	no	qual	Dom	 João	VI	 fundou	a	Escola	Real	de	Ciências,	Artes	
e	Ofícios.	O	monarca	convidou	artistas	e	mestres	franceses	para	vir	ao	
Rio	de	Janeiro	com	a	objetivo	de	estabelecer	“o	estudo	das	belas	artes	
com	aplicação	 	 e	 	 preferência	 aos	 ofícios	mecânicos”,	 ou	 seja,	 aplicar	
os	conhecimentos	dos	artistas	(ex.	escultores)	na	produção	de	bens	ou	
serviços	públicos	(Ex.	armações	para	a	construção	civil).	Essa	migração	
ficou	conhecida	como	a	missão	francesa. . 
	 A	missão	francesa	foi	liderada	por	Joaquim	Lebreton	(1760-1819)	
e	 contava	 com	 nomes	 como;	 Jean	 Baptiste	 Debret,	 pintor	 histórico,	
Nicolas-Antoine	Taunay,	pintor	de	paisagens	e	cenas	históricas,	Auguste	
Henri	 Victor	 Grandjean	 de	 Montigny,	 Arquiteto.	 Todos	 eles	 eram	
professores	e	artistas	da	Académie	des	Beaux-Aets	de	Paris.	Seguindo	
o	modelo	pedagógico	francês	a	escola	tinha	como	proposta	oferecer	os	
cursos	de	pintura,	escultura,	gravura	e	arquitetura.
	 O	 curso	 de	 Arquitetura	 era	 dividido	 nas	 cadeiras:	 História	 da	
Arquitetura,	Construção	e	Perspectiva,	Estereotomia	(técnica	para	corte	
de	materiais	 de	 construção),	 Desenho,	 Cópia	 de	Modelos,	 Estudo	 de	
escalas	e	Composição.	(ABEA,	1977)
	 Devido	a	problemas	políticos,	só	no	ano	de	1826	a	Escola	ganhou	
seu	próprio	edifício	data	na	qual	já	era	denominada	Academia	Imperial	
de	Belas	Artes	(1822).	O	edifício	foi	projetado	pelo	arquiteto	Montigny	e	
seguia	os	ideais	Neoclássicos.
	 Apesar	da	documentação	gráfica	de	baixa	qualidade,	é	possível	
observar	que	o	projeto	(fig.1.1)	apresenta	uma	rigidez	formal	alcançada	
através	de	formas	simples,	racionais	e	simétricas	utilizadas	nos	elementos	
estruturais	e	na	organização	dos	espaços.
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	 A	 arquitetura	 do	 edifício	 é	 um	 retrato	 do	 método	 rígido	 de	
ensino	adotado	pela	Academia.	A	Missão	Francesa	tinha	o	objetivo	de	
ditar	os	padrões	de	produção	das	artes	no	país,	tendo	como	referência	
os	 princípios	 estéticos	 do	 neoclássico	 e	 do	 romantismo,	 importados	
da	 Europa.	 A	 estrutura	 do	 curso	 de	 Arquitetura	 da	 Belas	 Artes	 era	
totalmente	 alienada	 que	 	 	 "ensinava	 aos	 alunos,	 em	 cubículos,	 onde	
cada	 	homem	 	exprimia	 	no	 	 seu	 	projeto	 	perfeitamente	 	aquarelado	
a	 sua	 individualidade	 no	 nível	 do	 monumental,	 em	 termos	 quase	
renascentistas	"	(Artigas,	1984	p.127)
	 No	âmbito	profissional,	o	Arquiteto	desse	período	desempenhava	
a	 função	de	decorador,	alguém	responsável	em	dar	estilo	e	gosto	aos	
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projetos,	principalmente	as	fachadas.	(Abea,	1977)
	 A	presença	hegemônica	 	do	 	 sistema	 	de	 	ensino	 	Belas	 	Artes	
na		formação		acadêmica		e		por		consequência		do		estilo		neoclássico	
contribuiu	para	a	implantação	de	edifícios	para	o	uso	da	corte	portuguesa	
no		século		XIX,	como	teatros	e	palácios	(fig	1.2).	Além	disso,	colaborou	
para	o	desenvolvimento	de	técnicas	mais	refinadas	da	construção	civil	e	
para	a	instalação	de	elementos	como	escadarias,	colunas	e	frontões	de	
pedra.	Vale	ressaltar	que	esse	tipo	de	ornamentação	não	correspondiam	
as	construções	do	período	colonial.	(GOULART,	1997)
	 No	 final	 do	 século	 XIX	 	 e	 começo	 do	 XX	 a	 Belas	 Artes	 passou	
por	 uma	 série	 de	 crises	 as	 quais,	 tiveram	 como	 plano	 de	 fundo	 as	
divergências	 políticas	 e	 as	mudanças	 sociais	 como	 a	 proclamação	 da	
República	no	final	do	século	XIX	e	os	primeiros	passos	da	industrialização	
e	da	urbanização	das	cidades.	Discutia-se	a	necessidade	de	modernizar	a	
escola	e	de	romper	com	o	sistema	da	Belas	Artes.	
	 Além	 dos	 pontos	 já	 citados,	 em	 1874	 foi	 inaugurada	 a	 Escola	
Politécnica	do	Rio	de	Janeiro	 	a	qual	oferecia	a	 formação	técnica	para	
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arquiteto-engenheiro.	 Com	o	 tempo	a	 politécnica	 foi	 vista	 como	uma		
concorrência	para	a	AIBA	pois		vinha	sendo	reconhecida	pela	qualidade	
de	sua	formação.	
	 Tentando	restaurar	seu	prestigio,	durante	esse	período	de	crise,		
a	Escola	Nacional	de	Belas	Artes	(ENBA)1	passou	por	várias	reformas	as	
quais	obtiveram	avanços	como;		a	ruptura	com	o	neoclássico	(1890)	e	a	
introdução	de	várias	disciplinas	técnicas	o	que	acabou	por	aproximar	o	
curso	das	ideias	da	Escola	Politécnica	carioca	.	
	 Fora	do	contexto	da	Escola	porém	de	grande	importância	para	os	
arquitetos,		foi	a	fundação	em	1919	do	Instituto	Brasileiro	de	Arquitetura	
–	 IBA.	Essa	organização	dos	profissionais	tinha	como	objetivo	a	busca	
por	uma	identidade	nacional	na	arquitetura.	(ABEA,	1977)
	 Com	 a	 ascensão	 do	 modernismo,	 principalmente	 após	 a	
repercussão	 da	 Semana	 Moderna	 de	 1922,	 surge	 um	 personagem	
fundamental	para	a	arquitetura	brasileira.	 	Em	1930,	o	arquiteto	Lúcio	
Costa	é	chamado	pelo	Ministro		Francisco	Campos2	para	ocupar	a	cadeira	
de	Diretor	da	Escola	Nacional	de	Belas	Artes	com	a	missão	de	atualizar	a	
escola	através	de	uma	reforma	modernista.
	 A	 reforma	 proposta	 por	 Lúcio	 abrangeu	 todos	 os	 cursos,	
entretanto	vale	ressaltar	dois	pontos	que	se	destacaram	entre	as	varias	
frentes	de	mudança	adotadas,	sendo	esses;	a	ruptura	total	do	curso	de	
Arquitetura	com	a	orientação	oficial	do	Conselho	Nacional	de	Belas	Artes	
e	a	inclusão	das	disciplinas	de	urbanismo	e	paisagismo	no	currículo.	Alem	
disso,	Lúcio	já	defendia	a	aproximação		do	projeto	de	arquitetura	com	o	
estrutural.		Dessa	forma,	o	arquiteto	deve	pensar	a	dimensão	estética	do	
projeto	atrelada	a	realidade	construtiva.	
	 Como	pode	ser	observado	na	figura	1.3,	a	visão	revolucionária		
de	 Lúcio	 Costa	 consolidou	 um	 currículo	 para	 o	 curso	 de	 Arquitetura	
com	 novas	 disciplinas	 como	 por	 exemplo;	 Elementos	 de	 Construção,	
Tecnologia,	Prática	dos	Materiais	e	a	cadeira	de	Urbanismo	-	Composição	

1- A parir de Novembro 
de 1889 a Academia 
Imperial de Belas Artes 
passa a se chamar Escola 
Nacional de Belas Artes 
(ENBA) devido ao fim do 
período colonial. 

2 - Os anos 30 no 
Brasil foi um período 
revolucionário que 
desencadeou diversas 
reformas no sistema 
educacional muitas delas 
devido a criação do 
Ministério da Educação e 
da Saúde. 
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3-Professora e his 
toriadora  da UFRJ em 
depoimento  retirado  em; 
http://www.archdaily.
com.br/br/793358/200-
a n o s - d e - e n s i n o - d e -
arquitetura-no-brasi l

e	Edificações	Urbanas..	
	 Devido	a	problemas	políticos,	Lúcio	Costa	sai	do	cargo	de	diretor	
em	1931,	sem	conseguir	implantar	por	completo		suas	ideias.	Entretanto,	
a	partir	de	então,	a	ENBA	passou	a	ser	aclamada	como	um	dos	berços	da	
arquitetura	moderna	nacional.	
	 Suas	 ideias	 foram	referência	 	para	 	o	ensino	de	Arquitetura	de	
forma	que,	em	1945	a	ENBA	se	transforma	na	Faculdade	de	Arquitetura	
vinculada	a	Universidade	do	Brasil,	atual	Universidade	Federal	do	Rio	de	
Janeiro.
	 A	FNA	tinha	o	objetivo	de:	“ministrar	o	ensino	de	arquitetura	e	de	
urbanismo,visando	a	preparação	de	profissionais	altamente	habilitados;	
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realizar	estudos	e	pesquisas	nos	 vários	domínios	 técnicos	e	artísticos,	
que	constituem	objeto	de	seu	ensino”.	Esses	fins	eram	cumpridos	em	
dois	cursos,	o	de	Arquitetura	e	o	de	Urbanismo	(FNA,	1945	appud	Vidotto	
pág.	62).
	 Vale	 ressaltar	que	a	 inclusão	do	Urbanismo	como	uma	cadeira	
do	 curso	 de	 arquitetura	 só	 se	 tornou	 realidade	 muitos	 anos	 depois.	
Segundo	 a	 autora	 Margareth	 da	 Silva	 Pereira3	 essa	 inclusão	 só	 foi	
possível	na	década	de	70	com	a	Reforma	do	Ensino	Superior,	aprovada	
pelo	Conselho	Federal	de	Educação,	em	25	de	junho	de	1969,	criando	o	
modelo	que	vigora	até	hoje.	
	 A	Faculdade	Nacional	de	Arquitetura	apesar	de	não	alcançar	todas	
as	aspirações	da	parte	mais	modernista	da	ENBA,	se	tornou	referência		e	
modelo	nacional	no	ensino	de	Arquitetura	e	Urbanismo.		

1.3 A Politécnica de São Paulo e a FAU-USP 

	 No	ano	de	1894		foi	fundada	a	Escola	Politécnica	de	São	Paulo	a	
qual,	assim	como	a	do	Rio	de	Janeiro,	oferecia	a	formação	de	Engenheiro-
Arquiteto.	Como	já	citado	anteriormente,	as	escolas	politécnicas	tinham	
uma	 visão	 técnica	 da	 arquitetura	 porém	 não	 atingiam	 as	 dimensões	
estéticas.		
	 O	 curso	 de	 engenheiro-arquiteto	 se	 diferenciava	 da	 cadeira	
regular	 de	 engenharia	 civil	 pois	 apresentava	 disciplinas	 de	 desenho,	
composição	arquitetônica	e	estética.	A	politécnica	formou	vários	nomes	
importantes	para	o	Modernismo	como	é	o	caso	de	Vilanova	Artigas.
	 A	 Lei	 Federal	 n	 7.	 918	 que	 criou	 a	 Faculdade	 Nacional	 de	
Arquitetura	 da	 Universidade	 do	 Brasil	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 consolidou	
um	novo	quadro	nacional.(Vidotto)	Para	 se	adequar	 a	esse	 cenário,	 a	
politécnica	 foi	 incorporada	 a	Universidade	de	 São	 Paulo	 e	 o	 curso	de	
Arquitetura	 e	 Urbanismo	 passou	 a	 ser	 oferecido	 pela	 Faculdade	 de	
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Arquitetura	 e	 Urbanismo	 (FAU-USP)	 	 (1948).	 O	 novo	 curso	 adotou	
as	 diretrizes	 da	 FNA	e	 teve	 como	 sede	o	 edifício	Art	Noveaut	 da	Vila	
Penteado	(Fig	1.4)
	 A	cidade	de	São	Paulo	estava	se	modificando	diante	das	novas	
conjunturas	sociais.	O	crescimento	acelerado	e	a	grande	demanda	por			
espaços	construidos	modificou	a	relação	do	arquiteto	com	a	sociedade.	
Entretanto,	 a	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 de	 São	 Paulo	 continuou		
subordinada	a	Politécnica	e	conseguiu	dar	poucos	avanços	até	1955.	
	 Já	no	início	da	década	de	60,	a	FAU-USP	listou		quatro		áreas	de	
interesse	 da	 profissão	 do	 arquiteto:	 Comunicação	 visual	 (linguagem),	
Desenho	Industrial,	Edifícios	(construção)	e	Urbanismo.	Essas	diretrizes	
enquadravam	a	Arquitetura	entre	a	ciência	e	a	arte,	o	pensar	e	o	fazer,	
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com	a	finalidade	de	proporcionar	uma	formação	humanística	e	criativa.	
Essas	diretrizes	foram	propostas	para	auxiliar	na	implantação	das	novas	
instituições	de	ensino	em	todo	o	Brasil.	
	 O	 principal	 propulsor	 dessas	 ideias	 foi	 João	 Villanova	 Artigas.	
Artigas		tinha	uma	visão	globalizada	da	atividade	profissional	do	arquiteto	
como	 pode	 ser	 visto	 no	 trecho	 do	 livro	 Design	 no	 Brasil-	 Origem	 e	
instalação:	
"Artigas...	 Encetou	 o	 redirecionamento	 do	 ensino	 da	 arquitetura,	
enfatizando	 o	 compromisso	 social	 do	 arquiteto	 e	 desenvolvendo	 nos	
alunos	uma	postura	crítica	em	relação	à	produção	do	próprio	trabalho,	
que			deveriam				ter				uma			linguagem		autônoma	e	independente,	ser	
humano	e	tecnicamente	desenvolvido,	fazer		integração	do	homem	com	
o	espaço..."	(NIEMEYER,	2007	p.	173)
	 É	nítido	no	discurso	de	Artigas	que	o	arquiteto	deixa	de	ser	um	
artista	e	passa	a	ter	um	papel,	juntamente	com	outros	profissionais,	de	
construir	paisagens	com	base	nas	necessidades	das	pessoas.
	 Assim,	com	a	Reforma	de	62,	a	disciplina	de	Ateliê	passa	a	ser	o	
centro	de	todo	projeto	pedagógico	da	faculdade	e	surge	a	necessidade	de	
uma	nova	organização	do	espaço	de	ensino	de	Arquitetura	e	Urbanismo.	
Isso	 foi	possível	por	meio	 	de	um	dos	mais	 importantes	projetos	para	
a	 Arquitetura	 moderna,	 a	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	
USP	 –	 SP.	Nesse	projeto	 o	 arquiteto	 consegue	um	edifico	 econômico,	
funcional	e	plasticamente	original	utilizando	-	se	do	concreto	e	do	vidro	
com	ênfase	na	integração	dos	espaços
“A	 	 	estrutura,	 	 	para	 	 	o	 	 	arquiteto	 	 	não	deve	desempenhar	o	papel	
humilde	de	esqueleto,	mas	exprimir	a	graça	com	que	os	novos	materiais	
permitem	dominar	as	formas	cósmicas,	com	a	elegância	de	vãos	maiores,	
de	formas	leves.”	(Artigas	apud	Ferraz,1997,	p.101.)
	 A	 FAU-USP	 é	 referência	 mundial	 no	 ensino	 de	 arquitetura	 e	
urbanismo.	Seu	projeto	é	 referência	e	será	analisado	como	estudo	de	
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caso	para	este	trabalho	em	um	dos	capítulos	seguintes.			

1.4 Os desafios atuais do ensino 

	 Em	1968	o	Brasil	passou	por	uma	das	mais	importantes	reformas	
do	ensino	superior.	Entre	os	principais	objetivos	estava	a	estruturação	
a	carreira	acadêmica,	o	incentivo	a	pesquisa,	a	implantação	do	sistema	
de	 pós-	 graduação	 e	 a	 regularização	 dos	métodos	 de	 ingresso.	Nesse	
momento	 se	 coloca	 as	 primeiras	 ideias	 de	 organizar	 a	 Instituição	 de	
ensino	superior	em	três	diretrizes:	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão,	sistema	
o	qual,	se	consolida	na	constituição	de	1988.
	 Outro	objetivo	importante	da	reforma	era	o	aumento	do	número	
de	universidades	 através	 de	dois	mecanismos.	O	primeiro	 se	 baseava	
no	 agrupamento	 dos	 institutos,	 departamentos	 e	 faculdades	 sobre	 a	
responsabilidade	 de	 uma	 única	 administração,	 a	 qual	 seria	 a	 própria	
universidade.	Além	disso,	as	reformas	também	viabilizavam	a	ampliação	
do	 ensino	 através	 da	 criação	 de	 novas	 instituições	 principalmente	 no	
interior.
	 Nos	 últimos	 anos	 essa	 expansão	 tomou	 proporções	 maiores	
e	 preocupantes,	 principalmente	 devido	 ao	 aumento	 de	 Instituições	
particulares.	 No	 último	 senso	 realizado	 em	 2013,	 o	 Brasil	 possuía		
duzentas	e	noventa	Instituições	de	Ensino	de	Arquitetura	e	Urbanismo,	
número	que	 	em	2017	passa	dos	 trezentos	 .	 Essa	preocupação	 se	da,	
pois,	embora	o	Ministério	da	Educação	e	Cultura		tenha	estabelecido	em	
1994	as	diretrizes	curriculares	básicas	para	o	funcionamento	dos	cursos,	
o	órgão	não	vem	sendo	capaz	de	exigir	sua	implementação.
	 O	arquiteto	Ciro	Pirondi	em	uma	de	suas	explanações	na	Escola	
das	Cidades	cita	que	a	crise	atual	do	ensino	da	arquitetura	esta	inserida	
na	crise	educacional	mundial,	a	qual	ele	considera	como	a	maior	crise	da	
humanidade.	
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		 Para	 superar	 essa	 crise,	 as	 faculdades	 precisam	 pensar	 a	
Arquitetura	como	multidisciplinar,	coletiva	e	pública.	Conectar	a	educação	
as	humanidades,	vendo	a	arquitetura	como	um	saber	de	fronteiras	que	
margeia	vários	temas.	O	ofício	do	arquiteto	é	dar	identidade	aos	lugares	
através	da	educação	do	olhar	como	citado	por	Lúcio	Costa:	olhe,	repare	
preste	atenção.		
	 Esse	 processo	 de	 reformulação	 do	 ensino	 de	 arquitetura	
e	 urbanismo	 pode	 ser	 amplamente	 discutido	 entretanto,	 o	 foco	
estabelecido	pelo	trabalho	se	restringe	aos	espaços	físicos	acadêmicos	
do	curso.		Neste	contexto	para	o	prosseguimento	do	trabalho,	fica	em	
aberto	as	questões;	Como	é	hoje	o	espaço	de	ensino	oferecidos	pela	
Faued	ao	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo?	
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Capítulo 2 - O curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Uberlândia. 
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 Em	 1969	 foi	 fundada	 na	 cidade	 de	Uberlândia	 a	 Universidade	
Federal	de	Uberlândia	-	UFU	.	A	UFU	por	meio	da	Faculdade	de	Artes,	
oferecia	 nesse	 período	 os	 cursos	 de	 Artes	 Visuais	 (Bacharelado),	
Desenho	(Bacharelado	e	Licenciatura),	Música	e	Decoração,	sendo	esse	
último	o	propulsor	da	criação	do	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo	nos	
anos	90.(Projeto	Pedagógico,	2011)
	 Desde	a	criação	do	curso,	a	organização	administrativa,	dedicada	
a	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 sofreu	 várias	 modificações,	 as	 quais	
influenciaram	 diretamente	 na	 configuração	 espacial.	 A	 Faculdade	 de	
Arquitetura	 Urbanismo	 e	 Design	 (Faued)	 e	 o	 curso	 de	 Artes	 Plásticas	
dividem	as	instalações	do	Bloco	I	o	qual	passou	por	algumas	reformas	
para	 o	melhor	 aproveitamento	 do	 espaço	 pelos	 usuários.	 Entretanto,	
as	adaptações	 foram	apenas	medidas	paliativas	visto	que	o	bloco	não	
consegue	abrigar	o	número	de	funções	a	ele	atribuídas.	
	 O	presente	 trabalho	parte	da	 ideia	que	a	Faued	se	 transforme	
em	duas	unidades	de	ensino,		sendo	essas	a	Faculdade	de	Arquitetura	e	
Urbanismo	(FAU)	e	a	Faculdade	de	Design.	Essa	separação	fundamenta-
se	nas	premissas	de	expansão	das	atividades	dos	Design	para	todos	os	
produtos	de	design,	o	que,	cria	um	programa	de	necessidades	especifico.		
Essa	 distinção	 entre	 os	 cursos	 visa	 um	 melhor	 desenvolvimento	 do	
projeto	arquitetônico	da	FAU	uma	vez	que,	o	programa	de	necessidades	
ideal	para	atender	a	Faued	é	extenso	e	complexo.
	 Desta	forma,	os	dados,	 levantamentos	e	análises	apresentados	
nesse	 capítulo	 terão	 enfoque	 apenas	 no	 curso	 de	 Arquitetura	 e	
Urbanismo.	 Será	 apresentado	 um	 quadro	 geral	 sobre	 o	 curso	 de	
Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	 UFU	 baseado	 no	 currículo	 pedagógico,	
nas	diretrizes	do	MEC	para	o	curso,	na	análise	dos	espaços	físico	e		nas	
considerações	feitas	pelos	usuários.	
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2.1 A história e o atual projeto pedagógico

 O	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo	foi	fundado	em	1996	pelo	
Instituto	de	Artes,	por	meio	da	portaria	MEC	nº	1.780/01,	no	entanto,	
esse	 teve	 sua	 coordenação	 partilhada	 com	 a	 do	 curso	 de	Decoração.	
Em	2001,	o	curso	é	reconhecido	pelo	conselho	Federal	de	Educação	e	a	
partir	disso	é	fundada	a	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	(FAURB).	
	 Como	é	citado	no	projeto	pedagógico	 (2011),	no	ano	de	2009	
ocorre	 uma	 remodelação	 organizacional	 que	 cria	 a	 Faculdade	 de	
Arquitetura	 e	 Urbanismo	 e	 Design	 (Faued),	 unidade	 a	 qual,	 está	 em	
vigência.	 Vale	 ressaltar	 que	 apesar	 de	 estarem	 na	 mesma	 unidade	
acadêmica,	os	cursos	são	independentes.	
	 Também	em	2009,	por	meio	do	programa	de	Reestruturação	e	
Expansão	 das	 Universidades	 Federais	 (REUNI),	 foram	 realizadas	 duas	
modificações:	o	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo	ampliou	o	número	de	
alunos	ingressantes	de	vinte	e	cinco		para	trinta	e	cinco		e	o	quadro	de	
professores,	com	dedicação	exclusiva,	passando	de	quinze	para	vinte	e	
seis	professores
	 Em	2011,	entrou	em	vigência	um	novo	projeto	pedagógico	com	
o	intuito	de	atender	as	transformações	sociais,	econômicas	e	culturais	e	
reestruturar	os	núcleos	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	e	os	laboratórios	
de	 apoio	 ao	 ensino..	 Um	 dos	 principais	 motivos	 que	 levaram	 a	 essa	
reestruturação	 do	 projeto	 pedagógico	 foi	 o	 crescimento	 do	 curso	 em	
diversos	momentos	desde	a	sua	fundação.
	 	Uma	conquista	recente	da	Faued	foi	o	programa	de	Pós-graduação	
em	Arquitetura	 e	Urbanismo,	 em	nível	 de	Mestrado	Acadêmico.	 Essa	
especialização	 foi	 aprovado	pelo	Conselho	Superior	da	UFU	em	2011,	
pela	resolução	no.	05/2011	do	CONSUN,	e		em	agosto	de	2013	entrou	
em	funcionamento.
		 O	 curso	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 	 contempla	 	 duzentos	 e	
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cinquenta	 	 estudantes,	 sendo	 duzentos	 e	 trinta	 na	 graduação	 e	 vinte	
na	pós	graduação,	os	quais	 são	ministrados	por	dezesseis	professores	
contratados	e	seis	substitutos.	O	processo	seletivo	ocorre	anualmente	
com	ingresso	de	trinta	e	cinco		estudantes	na	graduação	e	dez	na	pós	
graduação.	Apesar	da	entrada	anual	o	 curso	é	dividido	em	disciplinas	
semestrais.    
		 O	 projeto	 pedagógico	 atual	 (2011)	 foi	 	 baseado	 nas	Diretrizes	
Curriculares	 Nacionais	 do	 curso	 de	 graduação	 em	 Arquitetura	 e	
Urbanismo	(MEC,	2010).	O	curso	tem	o	objetivo	de	formar	um	profissional	
capacitado	para	o	desenvolvimento	de	projetos	na	área	de	paisagismo,	
arquitetura	 e	 urbanismo.	 Além	 disso,	 deve	 estar	 apto	 para	 atuar	 no	
desenvolvimento	de	planos	no	nível	urbano	e	regional,	na	construção	
civil	e	na	proteção	de	patrimônios	históricos.
	 Para	 atingir	 seus	 objetivos	 na	 formação	 do	 profissional	
propõe-se	 uma	 metodologia	 de	 aprendizado	 baseada	 na	 “educação	
problematizadora”,	 a	 qual	 estabelece	 algumas	 diretrizes	 para	 a	
organização	das	disciplinas.
	 Em	linhas	gerais,	a	metodologia	baseia-se	na	problematização	de	
situações	 reais	para	 a	 aprendizagem	de	projeto	 tendo	 como	o	 centro	
para	o	desenvolvimento	dos	conteúdos	a	disciplina	de	Ateliê	de	Projeto	

Graduandos
230

Pós
Graduandos

20
Funcionários

7
Professores

22

Fig. 2.1 Quadro com o número de discentes, docentes e funcionário do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UFU - Fonte: Autor
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como	é	afirmado	pelo	projeto	pedagógico	(2011):
		 “Ateliê	de	Projeto	Integrado	(API)	deverá	ser	a	“espinha	dorsal’	do	
curso	e	todas	as	disciplinas	pertencentes	ao	mesmo	semestre	deverão	
fornecer	subsídios	conceituais	à	proposta	projetual	a	ser	desenvolvida	
em	cada	semestre	(interdisciplinaridade	vertical)"
	 Essa	centralidade	faz	com	que	as	disciplinas	estejam	interligadas	
e	 assim	 promova	 o	 aprendizado	 completo	 para	 o	 aluno.	 Além	 disso,	
valoriza-se	 a	 postura	 crítica	 do	 aluno,	 bem	 como	 sua	 criatividade,	
empreendedorismo	e	a	busca	por	referências	bibliográficas.
	 Todas	 as	 atividades	 devem	 explorar	 o	 uso	 de	 laboratórios	 e	 o	
desenvolvimento	de	experimentos	científicos.	Nota-se	que	para	um	bom	
desenvolvimento	 da	metodologia	 de	 ensino	 proposta	 necessita-se	 de	
um	espaço	físico	adequado.		

2.2 O espaço físico 

	 As	diretrizes	curriculares estabelecem	que	os	conteúdos	do	curso	
devem	 ser	 necessariamente	 oferecidos	 em	 condições	 adequadas,	 ou	
seja,	é	 	 requisito	básico	para	a	existência	de	um	curso	de	Arquitetura	
e	 Urbanismo	 uma	 infraestrutura	 de	 qualidade	 que	 garanta	 o	 bom	
desempenho	acadêmico	de	alunos	e	professores.	
	 O	MEC	define	normas	básicas	 para	 a	 qualificação	dos	 espaços	
do	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo		por	meio		do	documento	PERFIS	
DA	 ÁREA	 E	 PADRÕES	 DE	 QUALIDADE	 -	 Expansão,	 Reconhecimento	 e	
Verificação	Periódica	dos	Cursos	de	Arquitetura	e	Urbanismo	de	1994.	
Entretanto,	na	prática,	os	padrões	não	são	seguidos	pelas	IES	o	que	gera	
a	 falta	 de	 espaços	 e	 de	 equipamentos	 adequados	 para	 as	 atividades	
acadêmicas.
	 Os	padrões	asseguram	que	os	cursos	disponham	dos	seguintes	
espaços:	Biblioteca,	Salas	de	projeto,	Oficina	de	Maquete	e	Laboratório	
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modelo,	Sala	para	aulas	teórica,	auditório		e	os	Laboratórios	(Informática,	
Conforto	Ambiental,	Tecnologia	da	Construção	e	fotografia).	Sendo	todos	
dimensionados	e	equipados	para	atender	a	demanda	de	cada	Faculdade.
	 Apesar	de	apresentar	todos	os	espaços	definidos	pelos	padrões	
do	 MEC,	 a	 universidade	 não	 consegue	 atender	 com	 qualidade	 seus	
usuários.	 Isso	 ocorre	 devido	 a	 vários	 fatores	 sendo	 o	 principal,	 a	
sobreposição	de	funções	em	uma	área	subdimensionada.	
	 Para	uma	análise	mais	profunda	dos	pontos	positivos	e	negativos	
relativos	ao	espaço	físico	ocupado	pelo	curso	é	interessante	considerar,	
além	das	normas	técnicas	estabelecidas	pelo	MEC	(Bem	como	o	projeto	
de	reformulação	dos	padrões	do	MEC	proposto	pela	Abea	no	caderno	
32	-	2008),	o	olhar	do	usuário	e	uma	leitura	do	espaço	atual.	Para	isso	foi	
realizado	uma	pesquisa	de	satisfação	com	os	estudantes	e	professores.	
(Fig	2.2).
	 A	 pesquisa	 entrevistou	 sete	 professores	 (32%)	 e	 cento	 e	 três	
estudantes	 (41,2%)	 sendo	 que	 desses	 	 vinte	 e	 cinco	 são	 do	 segundo		
período,	 vinte	 	 do	 quarto	 	 período,	 vinte	 	 do	 sexto	 período,	 vinte	 do	
oitavo		período,		seis	do	decimo		período,	dez	de	períodos	indefinidos	
e	 dois	 da	 Pós-graduação,	 como	 pode	 ser	 visto	 no	 gráfico	 abaixo	 (Fig.	
2.3).		
	 O	interessante	é	notar	que	existe	um	grupo	que	se	classifica	como	
período	indefinido.		Esses	estudantes	vieram	de	transferência	de	outra	
faculdade	ou	não	conseguiram	integralizar	o	curso	no	tempo	proposto	
no	currículo	(dez	períodos).
	 A	graduação	em	Arquitetura	e	Urbanismo	é	oferecida	em	cinco		
anos	com	carga	horária	integral	porém,	devido	a	grande	quantidade	de	
disciplinas	e	de	trabalhos,	cada	vez	mais	complexos,	os	alunos	acabam	
levando		mais	tempo	para	integralizar	o	curso.(MEC,	1994)
 "Currículos	 excessivamente	 extensos,	 cargas	 horárias	 totais	
dos	 cursos	que	obrigam	muitas	 vezes	o	estudante	a	matricular-se	em	
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1 Relação USUÁRIO - ESPAÇO:
- Período matriculado
- Tempo médio de permanência 
- Identifica-se com o espaço
- O espaço interfere no desenvolvimento das atividades

2 Futuras instalações:
- Local
- Espaços de convivência 
- O espaço de Ateliê de projeto
- Armários individuais

3 Satisfação com os diferentes espaços existente considerando:
- Dimensionamento
- Mobiliário 
- Equipamentos
- Estética

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - O OLHAR DO USUÁRIO 

	 Compreendendo	a	importância	do	olhar	do	usuário	no	processo	projetual	fez-se	necessário	o	
desenvolvimento		e	a	aplicação	de	um	questionário	com	alunos	e	professores	do	curso	de	Arquitetura	
e	Urbanismo	da	Universidade	Federal	de	Uberlândia.	O	questionário	tem	como	objetivos	conhecer	
a	relação	do	usuário	com	o	espaço	já		existente	e	as	suas	necessidades	para	as	futuras	instalações.		
	 Os	questionários	foram	aplicados	de	forma	direta	a	cento	e	um	estudantes	e	sete	professores	
durante	o	período	de	22		de	setembro	a	5	de	outubro.	
	 Como	apresentado	no	quadro	abaixo	o	questionário	foi	dividido	em	três	partes	que	visaram:	
entender	 a	 relação	 do	 usuário	 com	 o	 espaço,	 suas	 necessidades	 para	 as	 novas	 instalações	 e	 a	
satisfação	com	os	diferentes	espaços	já	existentes	na	Faued.	
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disciplinas	 que	 ocupam	 frequentemente	 patamares	 superiores	 a	 40	
horas-aula	 semanais,	 impedem	 um	 desenvolvimento	 adequado	 dos	
estudos	 e	 acabam	 por	 prolongar	 desnecessariamente	 a	 permanência	
dos	alunos	no	curso."	(MEC,	1994)
 Analisando	 	 a	média	 de	 horas	 que	 os	 estudantes	 do	 curso	 de	
Arquitetura	e	Urbanismo	da	UFU	permanecem	na	 faculdade	 (Fig	2.4),	
pose-se	verificar	ue	os	estudantes	dos	primeiros	anos	(segundo	e	quarto	
períodos)	 possuem	 os	 maiores	 índices.	 Com	 media	 de	 dez	 horas	 é	
evidente	que	esta	sobrecarga	influencia	no	aprendizado	e	compromete	
a	formação	desde	futuro	profissional.
	 O	 problema	 é	 agravado	 quando	 o	 espaço	 físico	 não	 oferece	
condições	 para	 que	 estudantes	 e	 professores	 desempenhem	 suas	
atividades	com	qualidade.	Um	espaço	físico	bem	estruturado	tem	o	papel	
de	organizar	 e	promover	 relações	 interpessoais	 e	 consequentemente,	
constrói	vínculos	sociais	e	culturais,	os	quais	possibilitam	diversos	tipos	
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de	aprendizado	social,	cognitivo	e	afetivo.	(Kowaltowski,	2011) 
	 "As	 direções	 dos	 cursos	 e	 suas	 mantenedoras	 devem	 refletir	
seriamente	sobre	o	currículo	que	exigem	seja	cumprido	e	as	condições	
de	tempo,	de	espaço	físico,	de	meios	como	laboratórios	e	bibliotecas,	
que	oferecem	aos	estudantes	para	que	possam	integralizá-lo"		(padroes	
MEC)
 A	maioria	dos	usuários	que	participaram	da	pesquisa	de	satisfação	
responderam	que	o	espaço	físico	da	 faculdade	 interfere	MUITO	(60%)	
ou	TOTALMENTE	(39%)	no	seu	desempenho	acadêmico.	Entretanto,		na	
pergunta	 seguinte,	 que	 questionava	 a	 identificação	do	 usuário	 com	o	
espaço	da	Faued,	as	respostas	mais	recorrentes	foram	POUCO	ou	NADA,	
como	pode	ser	verificado	no	gráfico	abaixo	(Fig.	2.5).
	 Essa	 falta	 de	 identificação	 do	 usuário	 fundamenta-se	 nos	
problemas	 espaciais	 decorrentes	 de	 uma	 estrutura	 física	 de	 baixa	
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qualidade,	que	ao	longo	dos	anos,	passou	por	reformas	ineficientes	diante	
das	necessidades	da	 Faued.	O	 sub-dimensionamento	dos	espaços	e	 a	
ausência	de	áreas	de	convivência	foi	o	principal	problema	relatado	pelos	
usuários.	 Além	desse,	 também	 foi	 verificado	 recorrentes	 reclamações	
em	relação	a	segregação	das	atividades	em	edifícios	distintos,	a	falta	de	
conforto	físico	e	luminotécnico	e	a	falta	de	identidade	do	prédio.
 As	atividades	do	curso	de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	UFU		são		
divididas	entre	alguns	edifícios	da	Universidade.	No	Bloco	I,	 localizado	
no	 Campus	 Santa	Mônica,	 está	 concentrado	 as	 áreas	 administrativas,	
os	 laboratórios	 (Projeto,	 Conforto,	 Computação	 Gráfica),	 o	 Diretório	
Acadêmico	 e	 os	 Núcleos	 de	 Pesquisa.	 As	 salas	 de	 aulas,	 inclusive	
as	 destinadas	 a	 disciplina	 de	 Ateliê	 de	 Projeto,	 estão	 localizados	
principalmente	 no	 5O-B.	 A	 maqueteria,	 a	 qual	 deveria	 funcionar	
como	Laboratório	de	Modelos	e	Protótipos,	fica	em	outro	 campus	da	
universidade,	o	Umuarama.	
	 O	Bloco	I		faz	parte	do	grupo	dos	diversos	edifícios	da	Universidade	
que	são	retangulares	e	de	tijolinho	aparente.	O	projeto	foi	estruturado	

Fig. 2.5- Gráfico que representa a porcentagem de quantos os usuários se identificam 
com o espaço da Faued.  Fonte: Autor
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em	um	modulação	de	3	metros	e	organizado	a	partir	de		uma	circulação	
central	que	pode	ser	acessado	por	duas	entradas,	posicionadas	em	lados	
opostos	do	edifício.	As	duas	entradas	ligam	o	espaço	externo	diretamente	
ao	corredor,	tornando-as	pouco	convidativa,	como	afirmou	por	94%	dos	
respondentes.		
	 De	um	total	de	2520m2	apenas	730m2	são	destinados	ao	curso	
de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo.	 Como	 pode	 ser	 visto	 no	 quadro	 abaixo		
(Fig	 2.7),	 o	 	 bloco	 apresenta,	 em	 geral,	 espaços	 que	 não	 possuem	 o	
dimensionamento	 necessário	 para	 o	 desenvolvimento	 das	 atividades	
acadêmicas.	 Foram	 identificados	 problemas	 gerais,	 como	 a	 falta	 de	
iluminação	natural	e	a	pouca	ventilação.
	 Passando	 para	 uma	 análise	 mais	 específica	 de	 cada	 espaço	
verificou-se	 que	 os	 laboratórios	 não	 desempenham	 as	 suas	 funções	
de	 apoiar	 as	 atividades	 de	 ensino,	 pesquisa	 e	 extensão,	 as	 quais	 são	
estabelecias	pelas	diretrizes	do	MEC.
	 O	 Laboratório	 de	 Computação	 Gráfica,	 apesar	 de	 garantir	
a	 quantidade	 correta	 de	 	 computadores	 determinada	 pela	 ABEA	
(Associação	Brasileira	de	Ensino	de	Arquitetura	e	Urbanismo),	um por 
estudante,	 não	 consegue	oferecer	 equipamentos	de	qualidade,	muita	
vezes	pela	falta	de	manutenção.			
 Os Laboratórios	 de	 Conforto	 e	 de	 Tecnologia	 do	 Ambiente	
Construído	e	Canteiro	Experimental	dividem	o	mesmo	espaço	físico,	o	
qual,	além	de	ser	pequeno,	não	apresenta	o	canteiro	experimental	para	
as	atividades	práticas	exigidas	pelas	normas	do	MEC.	
	 Outro	 dado	 interessante	 levantado	 pelo	 questionário	 foi	 em	
relação	 ao	 Laboratório	 	 de	 Projeto:	 42%	 dos	 usuários	 escolheram	 a	
opção		NÃO	SE	APLICA	como	respostas	para	qualificar	dimensionamento,	
mobiliário,	equipamento	e	estética	do	laboratório,	pois	não	utilizam	ou	
até	mesmo	não	conhecem	o	espaço.
	 Conclui-se	que,	as	matérias	de	projeto,	tecnologia	e		conforto	não	
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Áreas ocupadas pelo 
curso  Arquitetura e 
Urbanismo 

Fig. 2.7- Quadro explicativo 
Tema: Análise do Bloco 1I- 
Áreas do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Fonte: Autor
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oferecem	aos	alunos	um	desenvolvimento	prático	 satisfatório.	O	MEC	
coloca	essa	dissociação	entre	 teoria	e	prática	como	um	das	principais	
falhas	do	ensino	de	Arquitetura	e	Urbanismo	.			
	 "Um	 dos	 problemas	 fundamentais	 no	 quadro	 atual	 do	 ensino	
de	Arquitetura	e	Urbanismo	é	a	dissociação	existente	entre	ensino	de	
projeto	e	o	ensino	da	arte	de	construir...	Existem	matérias	do	Currículo	
que	não	devem	ter	seus	conteúdos	ministrados	sem	que	se	propiciem	
práticas	experimentais	aos	estudantes"	(MEC,1994)
	 A	 carência	 de	 espaço	 para	 o	 desenvolvimento	 das	 atividades	
também	é	notada	quando	se	avalia	as	áreas	de	convivência,	as	sala	dos	

professores	e	os	núcleos	de	pesquisa.				
	 Na	 configuração	 espacial	 existe,	 os	 espaços	 de	 convivência	 se	
restringem	 ao	 Diretório	 acadêmico	 e	 a	 Sala	 24	 horas.	 A	 pesquisa	 de	
satisfação	verificou	que	os	usuários	gostariam	principalmente	que,	além	
da	ampliação	e	 remodelação	dos	espaços	 já	existente,	 fossem	criadas	
áreas	de	descanso	e	de	alimentação.	Essa	preferencia	é	reflexo	do	alto	
número	de	horas	que	os	alunos	permanecem	na	 faculdade	 .	Segundo	
os	respondentes,	essas	áreas	deveriam	ser	um	ponto	de	encontro	para	
alunos	e	professores	fora	de	sala	de	aula.

Fig. 2.8 - Percentual de respondentes que responderam: Não se aplica 
na avaliação o Laboratório de projeto 
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	 Como	apresentado	na	nuvem	de	palavras	(Fig.	2.9)	,	o	questionário	
possibilitou	o	levantamento	de	vários	outros	tipos	de	espaços	almejados	
pelos	usuários	dentre	os	mais	citados	estão:	os	verdes,	para	intervenção	
e	exposição	artística,	áreas	de	debates	e	de	eventos.
	 As	 áreas	 de	 circulação	 também	 foram	 lembradas	 como	 um	
espaços	de	grande	potencial	para	a	convivência	entre	os	usuários.	Além	
da	necessidade	de	 apresentar	mobiliários	 confortáveis	 e	 acolhedores,	
de	acordo	 com	60%	dos	 respondentes,	os	 corredores	 são	o	melhores	
lugares	para	o	posicionamento	dos	armário	individuais.
	 Os	problemas	de	dimensionamento	e	mobiliário	também	foram	
relatados	em	relação	as	áreas	administrativa	e	a	sala	dos	professores.	
Outro		ponto		levantado,	foi	a	fragmentação	do	espaço.	Isso	ocorre	pois,		
apesar	 	 de	 	 toda	 	 a	 	 estrutura	 administrativa,	 	 de	 laboratório	 	 e	 	 	 de			

Fig. 2.9 - Nuvem de palavras com as aspirações dos usuários em relação as áreas de convívio. 
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núcleo			de		 	pesquisa		 	estarem	concentradas	no	bloco	I,	as	aulas	são	
ministradas	no	Bloco	5O-B	(	fig	2.10)	.
		 O	 bloco	 5O	 foi	 construído	 recentemente	 com	 a	 finalidade	 de	
desafogar	 a	 necessidade	 de	 espaço	 dos	 cursos.	 Assim,	 o	 bloco	 não	
é	destinado	a	um	curso	em	especifico.	Entretanto,	as	8	salas	do	5O-B	
foram	equipadas	com	pranchetas	de	desenho	e,	por	isso,	são	utilizadas	
principalmente	pelas	disciplinas	da	Arquitetura	e	Urbanismo	e	do	Design.
	 O	bloco	é	composto	por	dois	edifícios,	5O-A	e	5O-B,	os	quais	são	
interligados	pelo	térreo	e	o	subsolo.	 	Além	das	salas	de	aulas,	o	bloco	
oferece	 auditórios,	 lanchonete	 e	 copiadora.	 A	 estrutura	 de	 concreto	
com	 vedação	 externa	 em	 alvenaria	 e	 laje	 nervurada	 garante	 grandes	
vãos	e	uma	planta	livre.	As	divisórias	internas	são	de	dry-wall	e	a	para	
garantir	o	conforto	térmico	foram	pensados	brises	sollei	que,	também	
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dão	identidade	visual	a	arquitetura	do	bloco.	
	A	pesquisa	de	satisfação	realizada	considerou	apenas	os	espaços	mais	
utilizados	pelo	curso,	que	no	caso	é	o	edifício	5O-B.	
	 O	acesso	do	edifício	é	realizado	pelo	piloti,	o	qual	 foi	pensado	
para	 abrigar	 eventos	 e	 exposição.	 Entretanto,	 75%	 dos	 usuários	
responderam	que	a	entrada	do	bloco	não	é	convidativa.	Essa	afirmação	
pode	ser	compreendida	se	observamos	o	espaço.	A	área	do	piloti	não	
possui	nenhum	mobiliário	para	a	apropriação	dos	usuários.	
	 Os	dois	andares	possuem	a	mesma	planta	a	qual,	é	composta	por	
uma	circulação	principal	que	da	acesso	a	4	salas	de	aulas	e	um	banheiro	
em	cada	extremidade	(fig	2.11),	
	 As	 aberturas	 são	 inteiriças	e	de	 vidro,	o	que	garante	uma	boa	
iluminação	e	ventilação.	Boa	parte	das	disciplinas	são	ministrada	nessas	
salas	que	contam	com	mesas	próprias	para	desenho.	Entretanto,	notou-
se	 problema	 com	 o	 dimensionamento	 das	 salas,	 que	 não	 consegue	
atender,	principalmente,	a	demanda	da	disciplina	de	Ateliê	integrado.
	 Essa	 situação	 é	 preocupante	 pois	 os	 ateliês	 são	 a	 alma	 do	
currículo	pedagógico.	É	durante	o	desenvolvimento	dos	projetos	que	o	
aluno	coloca	em	prática	o	conteúdo	absorvido.		
“	 Os	 ateliês	 de	 projeto	 integrados	 possuem	 elevada	 importância	
construção	do	conhecimento	prático	e	teórico	do	graduando.	A	função	
dos	 ateliês	 é	 sintetizar	 os	 conhecimentos	 adquiridos	 em	 um	 projeto	
assim,	 é	 fundamental	 a	 interdisciplinaridade	 entre	 as	 matérias."	 “O	
ensino	de	arquitetura	deveria	sempre	se	basear	na	própria	arquitetura.	
Assim,	 o	 que	 podemos	 realmente	 transmitir	 –	 tentando	 facilitar	 o	
aprendizado	por	cada	estudante	−	é	o	ofício	da	arquitetura,	materializado	
nos	projetos	e	edifícios	que	nos	cercam	ou	que	podemos	conhecer	por	
meio	das	mais	variadas	mídias.	Para	aprender	o	ofício	da	arquitetura	é	
necessário	envolvimento	direto	e	constante	com	a	sua	matéria	prima:	
seus	edifícios	e	projetos.”	Mahfuz,	Edson.	
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Fig. 2.11 -  Quadro de análise. Tema: planta do Bloco 50-B
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	 O	 	 	 ateliê	 precisa	 de	 um	 espaço	 amplo	 com	 equipamentos	
adequados	e	que	promova	a	criatividade.	A	nuvem	de	palavras	a	seguir,	
sintetiza	a	ideia	dos	usuários	para	o	espaço	dedicado	ao	ateliê	de	projeto	
integrado.
	 Dentre	 essas	 diretrizes,	 os	 respondentes	 foram	 questionados	
sobre	qual	seria	o	melhor	espaço	para	a	implantação	do	novo	edifício.	A	
resposta	foi	em	sua	maioria;	o	Campus	Santa	Mônica.	Apesar	da	pouca	
estrutura	oferecida	pelo	curso,	os	usuários	se	identificam	com	o	campus.
Uma	questão	levantada	durante	a	revisão	do	projeto	pedagógico	
2009\2010	 foi	 a	 “necessidade	 da	 aproximação	 do	 alunado	 com	 os	
problemas	 urbanos	 e	 construtivos	 atuais	 e	 com	 as	 necessidades	 das	
populações	das	cidades	de	pequeno	e	médio	porte”.		

Fig. 2.12 -  Nuvem de palavras Fonte: Autor
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	 Todas	as	questões	anteriores	foram	levantadas	com	a	finalidade	
de	entender	melhor	o	que	os	estudante	e	professores	acham	do	espaço	
oferecido	pela	Faued	e	apontar	algumas	diretrizes	para	o	novo	projeto.	
Em	 qualquer	 projeto	 arquitetônico	 ou	 urbanístico,	 a	 conversa	 com	 o	
usuário	é	um	ponto	 fundamental	para	o	desenvolvimento	do	projeto.	
Após	esse	diálogo,	cabe	ao	arquiteto	e	urbanista	filtrar	as	informações	
recebidas	e	traduzir	para	o	projeto	a	boa	arquitetura.		

Fig. 2.13 - Percentual de usuários que optaram pelo Campus Santa Mônica 
como local para instalação do projeto da FAU-UFU
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Capítulo 3 - Diretrizes projetuais
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 Nos	últimos	anos,	a	produção	acadêmica	dedicada	à	arquitetura	
escolar	veem	se	desenvolvendo	devido	a	relação	direta	entre	a	qualidade	
do	espaço	físico	e	o	aprendizado	dos	alunos.	Até	o	momento,	a	maior	
parte	dos	estudos	acadêmicos	que	relacionam	arquitetura	e	educação	
têm	 seu	 foco	 nas	 escolas	 infantis,	 de	 ensino	 fundamental	 e	 médio.	
Entretanto,	apesar	da	diferença	significativa	entre	o	ambiente	escolar	e	
acadêmico,	é	possível	recorrer	como	base	para	o	conceito	do	projeto	da	
FAU-UFU	linhas	de	pesquisas		desenvolvidas	para	a	arquitetura	escolar.	
	 Um	 espaço	 físico	 bem	 estruturado	 desempenha	 o	 papel	 de	
organizar	 e	 promover	 relações	 interpessoais	 e	 consequentemente,	
constrói	vínculos	sociais	e	culturais,			os	quais	possibilitam	diversos	tipos	
de	aprendizado	social,	cognitivo	e	afetivo.	(Kowaltowski,	2011)	
	 A	 partir	 dos	 anos	 60	 e	 70,	 para	 garantir	 que	 os	 edifícios	
alcançassem	 os	 níveis	 de	 qualidade	 desejada,	 houve	 uma	 busca	 por	
metodologias	 racionalistas.	 O	 objetivo	 era	 transformar	 o	 processo	 de	
projetual	 	 em	 algo	mais	 sistematizado	 e	 científico	 e	 não	 gerado	 pela	
tentativa	e	erro.	No	caminho	oposto	surgiram	discussões	recorrentes	as	
quais	defendiam	que	cada	projeto	é	único	e	que	a	forma	de	projetar	não	
pode	ser	mecanizada.	(Voordt,	2013)
	 Entretanto,	 a	 linguagem	 dos	 padrões	 (1977)	 de	 Christopher	
Alexandre	apresentou	uma	metodologia	que	é	baseada	em	padrões	e	ao	
mesmo	tempo	oferece	ao	arquiteto	e	urbanista	a	flexibilidade	de	adaptá-
los	 a	 cada	 projeto.	 Devido	 a	 sua	 forma	 de	 organizar	 as	 informações	
projetuais	em	sequencia	linear	direta	que	ao	mesmo	tempo	proporciona	
interligação	entre	os	parâmetros,	essa	metodologia	ainda	é	usada	nos	
dias	de	hoje.	(Voordt,	2013)
	 Alexandre	desenvolveu	essa	linguagem	baseada	em	duzentos	e	
cinquenta	e	três		parâmetros,	divididos	em	três	temas;	cidade,	edificações	
e	 edificações.	 Cada	 parâmetro	 é	 composto	 por	 uma	 problemática,	
sobre	temas	como	iluminação,	vistas,	fechamentos,		e	suas	respectivas	
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soluções,	representada	na	forma	escrita	e	gráfica.	(Voordt,	2013)
 No	 livro	 Arquitetura	 Escolar	 o	 projeto	 do	 ambiente	 de	 ensino	
a	 autora	 apresenta	 uma	 interpretação	 atual	 das	 linguagens	 dos	
padrões,	 o	 qual	 foi	 desenvolvido	 por	 Nair	 e	 Fielding	 (2005)	 para	
projetar	 arquiteturas	 escolares.	 O	 propósito	 desse	 capítulo	 é	 utilizar	
como	base	essa	 interpretação	para	“definir	uma	 linguagem	gráfica	do	
projeto	de	ambientes	educacionais	(FAU-UFU)	saudáveis	e	funcionais.”	
(Kowaltowski,	2011) 

 3.1 Entrada convidativa
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Áreas convívio

Áreas 
administrativa

	 A	entrada	é	onde	o	indivíduo	constrói	a	sua	primeira	impressão	
sobre	 o	 edifício	 por	 isso,	 esse	 espaço	 deve	 apresentar	 elementos	
convidativos	 os	 quais	 motivem	 o	 usuário	 a	 se	 apropriar	 do	 local.	
Hertzberger	 (1996)	 define	 como	 forma	 convidativa,	 a	 forma	 ou	 a	
arquitetura	que	acolhe	as	pessoas	e	promove	a	interação	entre	elas	e	o	
meio	(Fig.3.2).
	 Para	que	a	entrada	desempenhe	papel	de	acolher	o	usuário	ela	
deve	ser	além	de	uma		área	de	transição	entre	o	meio	externo	e	interno.	
Uma	estratégia		a	ser	utilizada	é	associá-la	a	espaços	de	permanência,	
como		áreas	de	exposição	de	trabalhos	e	de	convívio,	e	de	fluxo	contínuo,	
que	seria	a	parte		administrativa	(Fig.	3.3)

 3.2 Conexão entre espaços internos e 
externos 
 O	objetivo	desse	parâmetro	é	propor	diretrizes		que	otimizem	a	
conexão	entre	espaços	externos	e	internos	.	Essa	conexão	é	fundamental	
para	que	o	ser	humano	não	se	sinta	preso	no	espaço	e	pode	ser	realizada	
de	forma	física	ou	visual.
	 Trabalhar	 vistas	 internas	 e	 externas	 instigantes	 é	 importante	
para	descansar	a	visão	cansada	do	usuário	que	permanece	muito	tempo	
nos	livros	e	computadores.	O	horizonte	externo	deve	construir	um	capo	
de	visão	de	no	mínimo	20	metros	de	distância	(Fig.	3.3)	(Kowaltowski,	
2011) 
	 A	 transparência	é	um	mecanismo	que	deve	ser	explorado	pois	
além	 de	 conectar	 o	 ambiente	 externo	 ao	 interno	 sem	 interferência	
acústica,	 	 transmite	a	 ideia	de	que	o	 conhecimento	é	 livre.	 	Uma	das	
vantagens	 é	 que	 o	 contato	 visual	 é	 estabelecido,	 sem	 interferência	
acústica	,como	pode	ser	visto	na	figura	3.4.

Áreas de 

exposição

V
IS

TA

15
 M

etr
os

Áreas Externas

Áreas Internas

Fig. 3.2 Esquema estratégico para uma entrada 
convidativa. Fonte: Autor 

Fig. 3.3 Esquema estratégico de conexão entre 
espaços internos e externos. Fonte: Autor 
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Fig. 3.4 Área de convívio do Centro 
de Engenharia da Universidade 
Oakland Fonte: http://images.adsttc.
com/media/images/57b8/cdde/
e58e/cec2/0800/0651/slideshow/
O a k l an d _ Un ive rs i t y _ S G J J R _
Submittal_01_

Fig. 3.5 Esquema de seção: corredor com divisão-
nível, Montessori Faculdade Oost, Amsterdão.
F o n t e : h t t p s : / / a r c h i t e c t u r e a n d e d u c a t i o n .
org/2016/02/03/interview-with-herman-hertzberger/

 Além disso, deve-se pensar em uma 
conexão entre os espaços internos de forma 
que os usuários estabeleçam um contato visual 
durante os desempenhos das atividades. (Fig.3.5)
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 3.3 Tecnologia distribuída 

	 A	tecnologia	já	é	parte	da	vida	contemporânea	e	está	diretamente	
ligada	ao	processo	projetual.	Dessa	forma,	para	atender	as	necessidades	
dos	 usuários,	 todos	 os	 espaços	 previstos	 no	 projeto	 devem	 oferecer	
sistema wireless	 e	 quantidade	 adequada	 de	 pontos	 de	 energia.	 	 Um	
outro	viés	a	ser	previsto	no	projeto	é	a	presença	de	espaços	parar	abriga	
equipamentos	que	auxiliam	no	desenvolvimento	de	projetos,	como	por	
exemplo	Impressoras	3D,	ploters,	mesa	digitalizadora	entre	outros.	

 3.4 Espaços Flexíveis 

Fig. 3.6 Biblioteca Raheen da Universidade Católica Australiana - Woods Bagot 2
Fonte:http://images.adsttc.com/media/images/5356/ef95/c07a/80f1/6a00/0122/
slideshow/3_30_1627_N9_screenhd.jpg?1398206334 
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	 A	necessidade	de	pensar	espaços	flexíveis	se	da,	principalmente,	
devido	 a	 dois	 fatores;	 a	 variedade	 de	 atividades	 desenvolvida	 pelos	
usuários	em	um	mesmo	espaço	e	a	constante	mudança	do	programa	de	
necessidades.		
	 Um	bom	exemplo	dessa	multifuncionalidade	são	as	salas	de	aula	
nas	quais	são	desenvolvido	trabalhos	individuais,	em	dupla	e	em	grupos	
com	materiais	diversos	como	notebooks	e	até	projetos	em	folhas	A0.	
 Entretanto espaços	 flexíveis	 não	 podem	 ser	 neutros,	 sendo	
necessário	pensar	arranjos	que	identifiquem	os	seus	usos	e	ao	mesmo	
tempo	 possibilite	 a	 modificação	 do	 layout	 e	 a	 expansão	 das	 áreas	
construídas.	(Kowaltowski,	2011)	   
	 No	 livro	Arquitetura para usuários o	 autor	 apresenta	 algumas	
estratégias	gerais	para	conseguir	a	flexibilidade	espacial,	como	pode	ser	
visto	do	quadro	abaixo.	
	 Um	 ponto	 interessante	 a	 ressaltar	 é	 que	 para	 ser	 flexível	 os	
espaços	devem	ser	pensado	para	desempenhar	múltiplas	funções	.	Um	

Fig. 3.7 Quadro das Estratégias de Flexibilidade 

apresentadas no livro Arquitetura para 
usuários	Fonte:	Autor
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bom	exemplo	disso	são		as	áreas	de	circulação	que	podem	ser	utilizadas	
como	espaços	de	convivência,	de	exposição	e	de	estudos	fora,	tendo	a	
vantagem	de	estar	disponíveis	aos	usuários	24	horas.	(Fig.	3.8)
 
 3.5 Iluminação e ventilação natural

	 A	presença	da	luz	natural	no	ambiente	de	aprendizado	é	essencial	
para	o	bem-estar	fisiológico	e	psicológico	dos	alunos	e	professores	visto	
que	esses	usuários	permanecem	por	muitas	horas	dentro	de	um	mesmo	
ambiente.		Já	a	ventilação	natural	previne	a	formação	de	fungos	e	mofos	
além	de	diminuir	a	quantidade	de	toxina	no	ar.	(Kowaltowski,	2011)	  
	 Os	dois	parâmetros	contribuem	para	a	saúde	dos	usuários	além	
de	 promover	 a	 eficiência	 energética	 do	 edifício.	 	 Entretanto	 para	 a	
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correta	aplicação	desse	conceito	é	importante	levar	em	consideração	o	
tipo	de	clima,	a	posição	solar	e	a	direção	dos	ventos.	
	 A	ventilação	cruzada	é	um	ponto	base	para	garantir	o	conforto	
térmico	 do	 projetos	 entretanto,	 em	 climas	 quentes	 deve-se	 acrescer	
outras	estratégias	como	por	exemplo,	o	sombreamento	das	aberturas,	
o	posicionamento	de	espelhos	de	água	na	direção	dos	ventos	e	o	recuo	
das	esquadrias.	
	 Outro	 	mecanismo	fundamental	é	uso	dos	brises	que,	além	de	
serem	indispensáveis	para	o	controle	térmico,	oferecem	a	possibilidade	
de	limitar	a	luminância	de	acordo	com	a	necessidade	de	cada	atividade	
desenvolvida	pelos	usuários	(Fig.	3.10).	

 3.6 Materialidade e Cor

Fig. 3.9 Sala de aula do Parque Educativo 
Zenufaná Fonte: http://www.archdaily.
com.br/br/774892/parque-educativo-
de-venecia-fp-arquitectura/560ca8d0e
58ececc3a0000e5-educational-park-of-
venecia-fp-arquitectura-photo
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	 A	materialidade	é	um	dos	pontos	mais	importantes	do	projeto.	
Além	de	determinar	a	identidade	visual	do	edifício,	ela	é	o	mecanismo	
para	 	 atingir	 todas	 as	 outras	 diretrizes.	 É	 importante	 que	 o	 projeto	
arquitetônico	 tire	 partido	 dessa	 estrutura	 com	 principal	 forma	 de	
promover	a	arquitetura	de	boa	qualidade.	
	 No	caso	dos	edifícios	voltados	para	educação,	como	é	o	caso	da	
FAU,	existe	uma	necessidade	de	vencer	grandes	vãos	visto	que,	espaço	
como	as	 salas	de	aulas	não	podem	sofrer	a	 interferência	de	pilastras.	
Além	 disso,	 o	 projeto	 tem	 como	 fundamento	 primordial	 promover	
espaços	 flexíveis	 e	 integrados,	 desta	maneira,	 pode-se	 concluir	 que	 a	
estrutura	metálica	ou	a	mista	são	as	melhores	opções.
	 A	 escolha	 dos	 materiais	 esta	 diretamente	 ligada	 ao	 desenho	
das	fachadas	e	a	reação	que	o	arquiteto	quer	promover	no	usuário	do	
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edifício.	 Além	 da	 própria	 estrutura,	 o	 projeto	 também	 deve	 pensar	
nos	detalhes	de	acabamento.	As	 escolha	das	 cores	e	das	 texturas	no	
projeto	 são	 importantes	 pois	 promovem	 estímulos	 psicológicos	 para	
a	sensibilidade	humana,	influindo	no	indivíduo,	para	gostar	ou	não	de	
algo,	para	se	sentir	animado	ou	tranquilo,	para	negar	ou	afirmar.
	 No	livro	a	Psicologia	das	Cores	a	autora	afirma	que	"	A	reação	
do	indivíduo	à	cor	é	uma	maneira	particular,	subjetiva	e	relacionada	a	
vários	fatores.	Entretanto	os	psicólogos	estão	de	comum	acordo	quando	
atribuem	certos	significados	a	determinadas	cores	que	são	básicas	para	
qualquer	indivíduo	que	viva	dentro	da	nossa	cultura." 
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3.7 Identidade Formal

	 Uma	das	principais	qualidades	da	boa	arquitetura	é	a	identidade	
formal.	Segundo	Mahfuz	(2009)	a	 identidade	formal	 	 tem	a	função	de	
separar	o	que	é	arquitetura	daquilo	que	é	apenas	uma	organização	da	
espaço.	Além	do	atributo	definido,	a	arquitetura	ainda	deve	desenhar	
um	espaço	que	desempenhe	sua	função	e	que	estabeleça	algum	tipo	de	
diálogo	com	o	seu	contexto.
	 "O	 que	 configura	 uma	 edificação	 como	 obra	 de	 arquitetura	 é	
a	 espacialização	 de	 um	 programa	 por	meio	 de	 uma	 estrutura	 formal	

Fig. 3.12 Pátio Interno do Edifício Corujas, FGMF Arquitetos. Fonte: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/fgmf-
arquitetos_/edificio-corujas/147
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dotada	de	identidade,	que	é	a	ordem	específica	de	cada	projeto,	aquela	
estrutura	constitutiva	que	lhe	permite	"ser	algo""
	 A	estratégia	colocada	por	Mahfuz	para	um	desenho	formal	que	
identifique	o	projeto	é	o	uso	do	número	mínimo	de	elementos	formais.		
"uso	do	menor	número	de	elementos	possível,	deixando	de	fora	tudo	
o	 que	 não	 for	 rigorosamente	 necessário...não	 me	 refiro	 à	 redução	
arbitrária	 do	 número	 de	 elementos,	 mas	 do	 uso	 apenas	 daqueles	
(elementos)	que	forem	indispensáveis	ao	projeto,	considerando	todas	
as	suas	dimensões	e	envolvimentos"
	 Além	disso,	Kowaltowski	coloca	que	a	linguagem	arquitetônica	
do	projeto	deve	expressar	os	valores	da	instituição	na	comunidade.	Essa	
linguagem,	quando	bem	aplicada,	faz	do	edifício	um	símbolo	e	convida	
os	cidadãos.	
	 Após	a	análise	de	cada	parâmetro	estabelecido	neste	capítulo,	
conclui-se	que	não	se	constrói	uma	arquitetura	de	qualidade	se	estes	
forem	 aplicados	 individualmente.	 O	 projeto	 deve	 ser	 desenvolvido	
através	da	sobreposição	das	diretrizes	de	forma	harmônica.		
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Capítulo 4 -Estudos de caso 
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 Um	dos	principais	projetos	do	Modernismo	brasileiro	é	o	edifício	
da	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	USP	projetado	por	Vilanova	
Artigas	e	Carlos	Cascaldi.	O	projeto	é	um	marco	para	a	arquitetura	pois	
trouxe	inovações	em	relação	ao	partido	arquitetônico	e	a	materialidade.	
Essas	inovações	tinham	como	plano	de	fundo	a	reformulação	do	ensino	
da	FAU-USP	e	por	consequência,	uma	nova	forma	de	pensar	a	arquitetura.
	 O	 novo	 projeto	 de	 ensino	 da	 FAU	 visava	 a	 regulamentação	 da	
profissão	 do	 arquiteto	 e	 a	 introdução	 do	 pensamento	multidisciplinar	
na	formação.	Uma	das	colocações	apresentadas	no	novo	currículo	foi	a	
introdução	do	ensino	de	desenho	Industrial	com	a	finalidade	de	adequar	

Arquiteto:	 Vila	 Nova	 Artigas	 e	
Carlos	Cascaldi

Localização:	 Rua	 do	 Lago	 876,	
Cidade	 Universitária	 São	 Paulo	
Brasil

Materialidade:	Concreto	e	Vidro

Ano	do	Projeto:	1969

4.1 FAU - USP

Figura 4.1- FAU – USP Fonte: http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-con-
tent/uploads/2011/12/1322858009_flickr_fernando_stankuns_1.jpg
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o	ensino	acadêmico	as	novas	demandas	da	indústria	brasileira.	Apesar	
dessa	ligação,	fica	claro	no	discurso	de	Artigas	a	autonomia	do	Desenho	
Industrial;	
	 Outro	ponto	importante	a	ser	colocado	dessa	reforma	no	ensino	
e	que	refletiu	diretamente	no	desenvolvimento	do	projeto	arquitetônico,	
foi	a	organização	do	projeto	pedagógico	em	torno	dos	estúdios	ou	ateliês.	
Essa	disciplina	era	espaço	dedicados	ao	desenho	e	ao	ato	de	projetar.
Para	 atender	 a	 essa	 nova	 forma	 de	 ensinar,	 o	 projeto	 do	 edifício	 foi	
pensado	 de	 forma	 funcional,	 econômico	 e	 plasticamente	 original.	
Através	do	uso	do	concreto	e	do	vidro	os	arquitetos	consolidaram	um	
edifício	integrado.	
	 A	 estrutura	 desempenha	 papel	 de	 protagonista.	 A	 arquitetura	
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é	 marcada	 por	 um	 sistema	 de	 pórticos	 de	 caráter	 de	 exoesqueleto	
que	consolidou	uma	planta	 livre	entorno	de	um	grande	pátio	central,	
conhecido	 como	 Salão	 Caramelo;	 Esse	 estabelece	 com	 a	 cidade	 e	 o	
entorno	uma	ligação	direta	com	os	prédio	das	faculdades	de	História	e	
Geografia	através	do	“corredor	das	humanas¨.
		 “Suas	características	são	ímpares:	sistema	de	balanços	singular,	
ousada	 adoção	 de	 grandes	 vãos	 estruturais,	 espaços	 interiores	
integrados,	 liberdade	 de	 expressão	 formal	 e,	 principalmente,	 uso	
massivo	do	concreto	aparente	–	uma	 inovação	 tecnológica,	na	época,	
que	seu	autor	mostrou	dominar	com	maestria,	tanto	do	ponto	de	vista	
técnico	quanto	estético”	(como	citar	texto	de	internet)
	 “A	 	estrutura,	 	para	 	o	 	arquiteto	 	não	 	deve	 	desempenhar	 	o	
papel	 humilde	de	esqueleto,	mas	 exprimir	 a	 graça	 com	que	os	novos	
materiais	 permitem	dominar	 as	 formas	 cósmicas,	 com	a	 elegância	 de	
vãos	maiores,	de	formas	leves”	Artigas	apud	Ferraz,1997,	p.101
	 O	brutalismo	de	Artigas	segue	influência	Corbusiana	o	concreto	
bruto,	 rejeição	da	 leveza,	 característica	da	arquitetura	brasileira	 até	o	
momento,	e	escolha	pela	 impressão	de	peso	e	volumetria	de	prismas	
puros	.	(ARTIGAS	P.22)
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1º Pavimento 2º Pavimento

Fig. 4.4 Esquama de setorização 
FAU- Fonte: Archdaily edição autir
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	 Os	 seis	 andares	 encontram-se	 fisicamente	 interligados	 por	
rampas	atreladas	a	generosas	circulações.	Essa	estratégia	faz	com	que	
o	 espaço	 de	 passagem	 passe	 a	 ser	 varandas	 internas	 com	 vista	 para	
os	espaços	comuns.	Além	disso,	as	divisões	utilizadas	para	 separar	os	
espaços	 não	 os	 seccionam	 de	 fato	 (não	 chegam	 até	 o	 teto),	 apenas	
marcam	os	diferentes	usos	e	funções.	
	 Os	espaços	abertos	e	a	comunicação	visual	entre	os	diferentes	
departamentos	enfatizam	a	necessidade	de	convivência	defendido	por	
Artigas.	São	neles	que	acontecem	o	aprendizado	político	afinal	é	ali	que	
ocorrem	as	assembleias.
	 Na	área	 interna	do	prédio	encontram-se:	oficinas	de	modelos,	
tipografia,	 laboratório	 fotográfico,	 estúdios,	 salas	 de	 aula,	 além	 de	
um	 auditório,	 biblioteca,	 café,	 secretarias,	 departamentos,	 um	 ateliê	
interdepartamental,	o	salão	caramelo	–	amplo	espaço	de	convívio	social	
–	e	o	museu	“caracol”.
	 A	cobertura,	desenhada	com	claraboias	que	permitem	a	entrada	
de	 luz,	 foi	pensada	como	um	"céu"	único	a	qual,	Artigas	coloca	como	
um	 "cosmo"	 educativo	 responsável	 pela	 iluminação	 da	 formação	 do	
estudante.	Ela	é	vista	como	uma	continuidade	espacial	que	cobre	um	
espaço	que	é	flexível
	 Tombado	 pelo	 CONDEPHAAT	 como	 patrimônio	 cultural	 do	
Estado,	 o	 prédio	 da	 FAU/USP	 ,	 por	 falta	 de	manutenção,	 sofreu,	 nas	
ultimas	décadas,	com	a	degradação	natural	do	tempo.	Esse	abandono	
resultou	em	problemas	na	laje,	no	concreto	e	nas	instalações	elétricas	e	
hidráulicas.	Depois	de	anos	discussão	e	uma	reforma	que	durou	2	anos,	
em	2015	foi	finalizado	o	restauro	do	edifício.	
	 A	 empresa	 PhD	 Engenharia	 foi	 responsável	 pela	 execução	 do	
restauro	o	qual	seguiu	as	exigências	de	tombamento	do	prédio	colocadas	
pelo	Conselho	de	Defesa	do	Patrimônio	Histórico,	Arqueológico,	Artístico	
e	 Turístico	 (Condephaat).	 As	 intervenções	 corretivas	 foram	 realizadas	
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sobre	a	cobertura,	o	teto	e	a	fachada.	O	arquiteto	responsável	pela	obra	
Rodrigo	Vergili	 afirmou	em	entrevista	ao	 Informativo	da	FAUUSP	n.09	
janeiro-	abril	de	2015	que	o	restauro	da	arquitetura	moderna	brasileira	
é	um	assunto	que	deve	ser	discutido.
	 	“Quando	o	prédio	foi	erguido,	pouco	se	sabia	sobre	a	degradação	
do	 concreto.	Os	 primeiros	 estudos	 começaram	a	 surgir	 na	 década	 de	
1970.	 Até	 então,	 era	 visto	 como	 um	 material	 eterno,	 mas	 ocorrem	
infiltrações	e	a	armadura	oxida”,	
	 Reconhecido	mundialmente	 pela	 sua	 arquitetura,	 o	 prédio	 da	
FAU-USP	mesmo	depois	 de	muitos	 anos	 é	 	 atual	 e	um	projeto	escola	
para	qualquer	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo.	
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Ano projeto:	1915

Localização:	Delft,	Holanda

Área:	36.000m2

Reforma:	Braaksma	&	Roos	com	a	participação	
de	Fokkema	&	Partners,	Kossman.dejong,	
MVRDV	e	Octatube.

Ano reforma:	2008

4.2 Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Delft

Fig. 4.5 Fachada principal 
faculdade de Arquitetura 
de Delft Fonte: http://
construtorapensamentos.
blogspot.com.br/2009/10/tu-
delft-making-of-bouwkunde-

new.html
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 A	 necessidade	 de	 uma	 nova	 instalação	 para	 a	 Faculdade	 de	
Arquitetura	de	Delft	surgiu	após	um	incêndio	em	2008	que	destruiu	todo	
o	edifício	sede.	A	consolidação	de	um	novo	espaço		foi	a	oportunidade	
de	 consolidar	um	projeto	 inovador	que	 fosse	 capaz	de	atendesse	aos	
5.000	usuários	(dentre	estes,	3.000	estudantes).	
	 Para	 a	 nova	 sede,	 que	 foi	 inaugurada	 em	 2009,	 os	 arquitetos	
Braaksma	 &	 Roos	 escolheram	 realizar	 um	 restauro	 de	 um	 edifico	 de	
1915	criando	espaços	tecnológicos	e	instigantes.	
	 A	 estruturação	 do	 curso	 na	 Universidade	 de	 Delft	 tem	 traços	
diferentes	se	comparada	às	universidades	brasileiras:	é	feita	por	grupos	
temáticos	de	diferentes	linhas	de	pesquisa.	"O	aluno	tem	a	possibilidade	
de	escolher	livremente	qual	grupo	quer	cursar,	a	cada	semestre",	explica	
Marcela	Ferreira,	paulistana	formada	em	2013	na	FAUUSP.
	 Para	 diferenciar	 os	 espaços	 de	 cada	 grupo	 temático	 foram	
utilizados	 espaços	 de	 estudo	 e	 experimentação.	 A	 atividade	 projetual	
é	 encarada	 como	 um	 exercício	 investigativo,	 como	 uma	 reflexão	 que	
valoriza	o	processo.
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	 Sua	 fachada	 principal,	 com	 muitas	 aberturas	 e	 revestida	 de	
tijolos	 aparentes,	 em	 uma	 composição	 simétrica,	 confere	 um	 caráter	
institucional	à	edificação.		Grandes	aberturas	garantem	a	conexão	visual	
dos	espaços	internos	e	externos,	além	de	permitir	o	acompanhamento	
cronológico	do	tempo	e	das	condições	climáticas.	
	 O	arranjo	estrutural	permitiu	a	adoção	de	grandes	 vãos	 livres.	
Evitou-se	 a	 subdivisão	 dos	 espaços	 com	 paredes,	 de	 modo	 que	 os	
ambientes	se	diferenciam	pela	utilização	de	cores	e	mobiliário	flexível,	
permitindo	diferentes	arranjos	internos.
	 Grandes	aberturas	distribuídas	pelo	edifício	buscam	aproveitar	ao	
máximo	a	luz	natural.	Entretanto,	a	baixa	incidência	solar,	especialmente	
no	inverno,	demanda	sua	complementação	com	luz	artificial.
A	 ventilação	 natural	 é	 possível	 apenas	 nas	 estações	 mais	 amenas,	
substituída	 por	 ventilação	 mecânica	 e	 aquecimento	 artificial	 nos	
períodos	mais	frios	do	ano.
 

Fig. 4.7 Vista superior Fonte: http://construtorapensamentos.blogspot.com.br/2009/10/tu-
delft-making-of-bouwkunde-new.html
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	 O	 tijolo	 aparente	 reveste	 as	 fachadas	 externas,	 aparecendo	
também	em	alguns	espaços	internos.
	 Nos	 ambientes	 internos,	 o	 branco	 foi	 utilizado	 como	 cor	 base	
em	pisos,	paredes	e	teto.	Composições	com	cores	fortes	em	mobiliários,	
paredes	e	pisos	diferenciam	espaços	e	usos.

	 A	tribuna,	uma	estrutura	de	madeira	de	três	pavimentos,	delimita	
a	 área	 do	 projeto	Why	 Factory,	 o	 projeto	 pretende	 ampliar	 o	 poder	
argumentativo	de	arquitetos	e	urbanistas.	Desenvolvida	pelo	escritório	
de	arquitetura	MVRDV,	apresenta	uma	cor	forte	(laranja)	que	lhe	confere	
identidade	e	coloca	os	alunos	em	posição	superior	aos	professores,	uma	
premissa	do	projeto.

Fig. 4.9 - Salas de Atendimento 
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	 De	 modo	 geral,	 a	 cor	 é	 o	 grande	 elemento	 do	 projeto.	 Elas	
utilizadas	 como	 forma	 de	 diferenciar	 espaços	 e	 por	 consequência	 as	
ações.	As	área	de	circulação		como	é	o	caso	das	escadas	receberam	um	
tom	laranjas	como	pode	ser	visto	na	imagem	a	seguir.	

Fig. 4.10 - Tribuna de debates - projeto MVRDV
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Fig. 4.11 Áreas de circulação em tons vibrantes
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Capítulo 5 FAU - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal Uberlândia
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5.1 O CONCEITO

 O	 processo	 de	 pesquisa,	 apresentado	 nas	 páginas	 anteriores,	
determinou	 elementos	 de	 uma	 equação	 complexa	 a	 qual,	 chegamos	
agora,	em	sua	resolução;	o	projeto	para	a	FAU-UFU.		
	 O	 desenvolvimento	 criativo	 e	 técnico	 inerente	 ao	 oficio	 de	
Arquitetos	e	Urbanistas	está	diretamente	relacionado	a	QUALIDADE	DO	
ESPAÇO	em	que	exercem	suas	 atividades	de	 formação.	 Espera-se	que	
o	 projeto	 de	 uma	 faculdade	 de	 arquitetura	 e	 urbanismo	 comtemple	
espaços	 dinâmicos	 e	 que	 expressem	 as	 boas	 práticas	 da	 arquitetura	
através	de	sua	linguagem.	Além	de	instigar	a	CRIATIVIDADE	e	a	INOVAÇÃO,	
o	projeto	deve	apresentar	uma	arquitetura	tangível,	instigante.		Por	isso,	
no	 projeto	 da	 FAU-UFU	buscou-se	 através	 da	 forma	 e	 das	 estratégias	
projetuais	consolidar	uma	ARQUITETURA	EM	MOVIMENTO.		

 
 O	 conceito	 foi	 desenvolvido	 através	 de	 diagramas.	 O	 primeiro	
diagrama	 (5.1)	 apresenta	 a	 arquitetura	 almejada	 que	 tem	 como	base	
o	 ESPAÇO	 o	 qual	 atrelado	 a	 CRIATIVIDADE	 e	 o	 TEMPO	 ganha	 vida,	
MOVIMENTO.		Já	em	um	terceiro	momento	,	um	story	boardv	(Fig.	5.3)	foi	

Fig. 5.1 Diagrama conceito Fonte : Autor
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criado,	com	todas	as	estratégias	projetuais	que	dever	ser	usadas

5.1 O LOCAL

 Após	as	discussões	sobre	o	conceito		o	ponto	a	ser	analisado	foi	
a	escolha	do	sítio.	Vários	fatores	foram	considerados	antes	da	conclusão	
de	que	a	melhor	opção	para	a	implantação	do	projeto	é	o	Campus	Santa	
Mônica.	
	 O	primeiro	fato	a	ser	destacado	é	que,	a	Faculdade	de	Arquitetura	
e	 Urbanismo	 faz	 parte	 de	 uma	 comunidade	 acadêmica	 (UFU)	 desta	
maneira,	sua	essência	está	diretamente	ligada	ao	campi	da	universidade.	
A	UFU	conta	hoje	com	quatro	campi	na	cidade	de	Uberlândia	dos	quais	
dois,	o	do	Santa	Mônica	e	o	do	Glória,	poderiam	abrigar	o	projeto.	
	 Dentre	 essas	 duas	 opções,	 a	 pesquisa	 de	 opinião	 (Capítulo	 2)	
concluiu	 que	 80%	 dos	 usuários	 gostariam	 que	 o	 novo	 edifício	 fosse	
implantado	no	Campus	Santa	Mônica.	Essa	preferencia	 foi	 justificada,	
pois	o	campus	está	localizado	em	uma	área	já	consolidada	a	qual	oferece	
toda	a	infraestrutura.	
	 O	 campus	 está	 localizado	 no	 bairro	 Santa	 Mônica	 margeado	
pelas	avenidas	João	Naves	de	Ávila	e	Segismundo	Pereira,	em	uma	área	
de	280.119	m2	(5.3).	As	duas	avenidas	possuem	corredores	de	ônibus		
os	quais	fazem	a	ligação	direta	do	Campus	com	o	Terminal	Central	ao	
Terminal	Santa	Luzia	e	ao	Terminal	Novo	Mundo	(ainda	em	construção).	
	 O	bairro	está	localizado	no	setor	leste	da	cidade	de	Uberlândia,	
aproximadamente	a	seis	quilômetros	de	distância	do	centro.		Além	de	ser	
de	fácil	acesso,	o	Santa	Mônica	é	um	dos	maiores	bairros	da	cidade,	com	
uma	área	de	5,736	quilômetros	quadrados	e	oferece	serviços	de	bancos,	
comércios,	escolas,	entretanto	sua	ocupação	maior	é	residencial.
	 A	área	escolhida	é	um	sítio	nobre	do	Campus	Santa	Mônica	pois	
foi	 ali	que	na	década	de	60	a	universidade	 foi	 fundada.	Os	primeiros	
edifícios	abrigaram	os	cursos	de	engenharia	e	foram	os	propulsores	do	
crescimento	do	campus	e	por	consequência	do	bairro.		(Fig	5.4,	5.5)
	 Devido	 a	 expansão	 das	 atividades	 da	 UFU	 nos	 últimos	 anos,	
o	 Campus	 Santa	 Mônica	 não	 mais	 capacidade	 	 de	 abrigar	 	 toda	 a	
infraestrutura	 necessária	 para	 o	 pleno	 desenvolvimento	 acadêmico	
assim,	 nos	 próximos	 anos	 prever-se	 a	 transferência	 para	 o	 Campus	
Glória.
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Campus Santa Mônica
Terminal Central

Fig. 5.3 Mapa zoom Uberlândia Fonte:  
Prefeitura Municipal de Uberlândia 

com modificações do autor 
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1968

2015

Fig. 5.4-5.5 Fotos Aéreas 
da Universidade Federal de 
Uberlândia Ano 1968 e 2015. 
Fonte: Acervo da Universidade 

Federal de Uberlândia
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	 Com	 esse	 processo,	 surge	 um	 problema	 inerente	 na	 nossa	
sociedade;	 o	 abando	 de	 edifícios	 inadequados	 as	 normas	 atuais,	 	 os	
quais	 muitas	 vezes	 não	 possuem	 valor	 arquitetônico,	 entretanto	 são	
estruturas	de	grande	porte.
	 Partindo	 da	 premissa	 que	 uma	 faculdade	 de	 Arquitetura	 deve	
estar	 inserida	 em	 um	 meio	 urbano	 consolidado	 (no	 caso	 o	 Campus	
Santa	Mônica)	o	projeto	da	FAU-UFU	se	apropria	de	alguns	edifícios	da	
Engenharia	Mecânica	 (primeiro	 curso	 a	 ser	 transferido	 para	 o	 Glória)	
para	consolidar	um	novo	espaço	de	ensino.
	 A	 área	 escolhida	 está	 situada	 próximo	 à	 entrada	 da	 reitoria		
de	 frende	 a	 principal	 lanchonete	 do	 campus.	 Além	 disso,	 estabelece	
uma	 conexão	 direta	 entre	 a	 cidade	 de	Uberlândia	 e	 o	 campus	 pois	 a	
extremidades	sul	do	terreno	está	voltada	para	a	Rua	Francisco	Vicente	
Ferreira	e	o	acesso	principal	é	por	uma	das	vias	principais	da	UFU.	

Área do projeto 

Acessos

Vias do Campus 

Av. 
Jo

ão
 N

av
es 

de
 Á

vil
a

Reitoria

Fig. 5.6 Mapa do Campus Santa 
Mõnica com a localização do 

terreno escolhido para projeto.
Fonte: Reitoria UFU com 

alterações do autor  
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	 O	 terreno	 possui	 4400m²	 (74m	 X	 60m)	 onde	 hoje	 se	 encontra	 3	
blocos	–	10,5P	e	1R-	os	quais	estão	 implantados	ao	redor	de	uma	praça.	
Essa	 praça	 está	 maltratada,	 pois	 o	 calçamento	 instado	 não	 suportou	 o	
crescimento	das	raízes	da	vegetação,	porém	é	um	espaço	rico	possui	uma	
variedade	de	árvores	do	cerrado	de	grande	porte.

1O

1R

5P

Fig. 5.7 Mapa do terreno com os 
edifícios existentes

Fonte: Reitoria UFU com 
alterações do autor  
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 As	árvores	projetam	uma	sombra	durante	
quase	 todo	 o	 dia,	 fazendo	 do	 local	 um	 espaço	
agradável	 de	 se	 permanecer.	 Além	 disso,	 o	
terreno	é	todo	nivelado	é	não	apresenta	grandes	
desníveis	

Fig. 5.8 Estudo solar e localização 
das árvores existentes

Fonte: Reitoria UFU com 
alterações do autor  

Fig. 5.9 Imagem da praça existente 
Fonte: Autor  
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5.3 AS ESTRATÉGIAS PROJETUAIS  
 

 5.3.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 O	desenho	do	programa	de	necessidades	teve	como	plano	base	
as	exigências	espaciais	apresentadas	pelo	currículo	pedagógico	do	curso	
de	Arquitetura	e	Urbanismo	da	UFU.		 	
	 O	 pré-dimensionamento	 e	 a	 organização	 dos	 espaços	 foram	
pensados	considerando	o	número	de	 ingressantes	anuais	no	processo	
seletivo	 de	 graduação	 (trinta	 e	 cinco	 alunos)	 e	 pós-graduação	 (vinte	
alunos)	da	faculdade.	
	 Além	 de	 atender	 a	 essas	 necessidades	 básicas,	 é	 importante	
ressaltar	que	o	projeto	 tem	como	finalidade	promover	o	aprendizado	
não	apenas	dentro	de	uma	sala	de	aula.	Essa	afirmação	ressalta	a	ideia	
de	produzir	um	espaço	de	convívio	e	integração	no	qual,	o	processo	de	

Fig. 5.10 Imagem dos edifícios 
existentes

Fonte: Autor  
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aprendizado	seja	dinâmico	e	integral.
	 O	 programa	 contempla	 quatro	 Estúdios,	 onde	 cada	 turma	
possui	uma	sala	fixa	na	qual	serão	ministradas	todas	as	disciplinas.	Essa	
abordagem	 tem	a	finalidade	de	promover	 um	diálogo	maior	 entre	 as	
disciplinas	do	mesmo	semestre	 letivo.	 	 	 	Além	disso,	prevê	 salas	para	
aulas	do	mestrado	(doze	alunos),	salas	de	aulas	tradicionais	(quarenta	
alunos),	salas	de	atividades	nos	laboratórios.
	 Já	 em	 relação	 aos	 laboratórios	 foram	 pensados;	 Laboratório	
de	 produção	 gráfica,	 Laboratório	 conforto	 ambiental,	 Laboratório	 de	
fabricação	digital,	Laboratório	tecnologia	ambiente	construído	e	Canteiro	Fig. 5.11 Diagrama de bolhas do 

programa de necessidades
Fonte: Autor  
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experimental,	 Laboratório	 de	 projeto.	 A	
Área	administrativa	envolve		todo	o	espaço	
de	direção	e	coordenação	além	de	sala	de	
reunião,	de	vídeo	conferência	e	defesa	de	
bancas.	
	 Os	 núcleos	 de	 pesquisa	 foram	
pensados	 como	 um	 grande	 espaço	 de	
pesquisa	além	disso,		o	programa	também	
contempla	 áreas	 de	 estudos	 para	 os	
alunos	de	pós-graduação.	Já	os	espaços	de	
apoio	desempenham	a	função	de	conectar	
a	 comunidade	 acadêmica	 ao	 edifício.	
Foram	 incluídos	 nesse	 eixo;	 saguão	
múlti	 uso	 no	 qual	 é	 possível	 estudar,	
expor	 trabalhos,	 descansar	 e	 conversar.		
Seguindo	 o	 programa	 	 foi	 pensado	 	 sala	
dos	 professores,	 área	 de	 atendimento	
ao	 aluno,	 copa	 comunitária,	 escritório	
modelo	e	diretório	acadêmico.

 5.3.2 O RETROFIT

	 Em	 um	 primeiro	 momento,	 a	
escolha	do	terreno	se	da	pela	possibilidade	
de	 uma	 demolição	 por	 completo	 dos	
edifícios	 devido	 aos	 seus	 problemas	 de	
adequação	 as	 necessidades	 acadêmicas.	
Entretanto,	 durante	 o	 processo	 de	
desenvolvimento	 e	 amadurecimento	 das	
idéias,	 concluímos	 que	 a	 melhor	 forma	
de	 intervir	 no	 sítio	 seria	 considerar	 a	
estrutura	 já	 existente	 e	 promover	 uma	
requalificação	 do	 espaço	 através	 de	 um	
projeto	de	retrofit.
	 A	 partir	 desse	 ponto,	 a	 linha	 de	
projeto	 adotada	 buscou	 o	 equilíbrio	

  

RESSIGNIFICAR 

Dar novo significado de 
algo ou de alguém ou 
fazer novo significado 
de algo ou de alguém.

RETROFIT

Processo arquitetônico 
de adaptação técnica 
de uma estrutura já 

existente 

  

RENOVAR

Transformar em novo; 
fazer com que fique 
melhor ou como novo; 
Recomeçar; iniciar 

novamente
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entre	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 arquitetura	
de	qualidade	trabalhando	com	a	menor	taxa	de	
demolição	do	patrimônio	existente.	
Essa	equação	obteve	como	resultado:

1-	 Demolição	por	 completo	do	Bloco	1R	e	
da	casa	de	maquinas	do	Bloco	5P
Os	blocos	em	questão	são		de	menor	impacto	na	
área	pois	são	os	de	menor	dimensão,	entretanto,	
estão	 localizado	 em	 áreas	 importantes:	 as	
extremidades	do	terreno.	

2-	 Demolição	de	todas	as	divisões	internas	e	
vedações	do	bloco	1O.	Após	varias	modificações	
ao	longo	do	tempo,	O	bloco	1O	foi	subdividido	e	
hoje	possui	espaços	sem	ventilação	e	iluminação	
natural.	 Assim,	 optou-se	 por	 demolir	 todas	 as	
suas	vedações	e	resguardar	apenas	os	pórticos	
estruturais. 

3-	 Modificação	 internas	 no	 bloco	 5P.	 O	
bloco	5P	 foi	 construído	em	2008	e	por	 isso,	 já	
possui	 uma	 estrutura	 adequada	 as	 atividades	
acadêmicas	 e	 as	 normas	 de	 acessibilidade.	
Entretanto,	 alguns	 problemas	 como	 de	
iluminação	 estão	 presentes	 no	 edifício.	 Diante	
disso,	 	 a	 intervenção	 proposta	 prevê	 uma	
ampliação	das	aberturas	e	por	consequência	das	
áreas	 de	 iluminação.	 Além	 disso,	 para	 melhor	
integração	do	com	a	área	externa,	foi	proposta	a	
criação	de	um	piloti	em	parte	do	térreo.

	 Concentrou-se	 as	 demolições	 nas	
extremidades	do	terreno	com	o	objetivo	de	criar	
uma	grande	área	 livre,	entradas	 convidativas	e	
um	FLUXO	maior	de	usuários.	

1

1

3

2

Fig. 5.12 Diagrama retrofit
Fonte: Autor  
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	 Após	a	demolição,	começa	uma	segunda	etapa;	a	construção	do	
projeto.
	 Para	 consolidar	 um	 projeto	 que	 promova	 a	 integração	 entre	
alunos,	 professores	 e	 a	 comunidade	 acadêmica,	 o	 programa	 de	
necessidade	foi	dividido	em	3	eixos	principais:	estúdio	,	Laboratórios	de	
pesquisa	e	a	Área	Administrativa,	os	quais	estão	interligados	através	de	
uma	área	de	convívio.
	 Para	as	áreas	de	estúdios	de	projeto		pensou-se	em	um	espaço	
novo,	de	fácil	acesso	e	que	esteja	na	escala	do	usuário.	Essa	organização	
espacial	 foi	 uma	 solução	 projetual	 	 encontrada	 durante	 a	 busca	 de	
referencias.		
	 O	Instituto	Federal	de	tecnologia	de	Zurique	como		se	nota		das	
fotos	abaixo,(5.12-5.13)	alocou	seus	estúdios	de	projetos		em	instalações	
fora	do	seu	edifício	principal	como	forma	de	colocar	os	alunos	em	contato	
direto	com	o	entorno,	além	de	diminuir	a	interferência	dos	ruídos	das	
outras	atividades	desenvolvida	na	faculdade.			

Fig. 5.13 Fotos área externa 
pavilhões - estúdios  
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	 Seguindo	 	 a	 referência	 citada	 adotou-se	 a	 mesma	 solução	
projetual.	 Inicialmente	 a	 ideia	 era	 implantar	 o	 bloco	 em	 pilotis	 na	
região	 norte	 do	 terreno,	 como	 apresentado	 na	 fig	 	 5.14.	 Entretanto	
essa	 implantação	prejudicaria	 o	 contato	 direto	 dos	 estudantes	 com	o	
entorno.	Assim,	optou-se	por	uma	segunda	solução	,	implantar	o	bloco	
na	face	sul	do	terreno	(fig	5.15).	Desta	forma	cria-se	uma	grande	praça	
na	parte	norte	e		ao	mesmo	tempo	atrai	usuários	para		fachada		sul	do	
terreno. 
	 Por	 se	 tratar	 de	 uma	 apropriação	 de	 espaço	 já	 construído,	 a	
setorização	das	atividades	baseou-se	nas	características		já	apresentadas	
pelos	edifícios.

Fig. 5.14 Fotos área interna 
pavilhões - estúdios  
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Fig. 5.15 Esquema  implantação 
1 

Fig. 5.16a- Esquema  
implantação escolhido
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	 Assim,	 no	 bloco	 5P	 (rosa),		
que	 abriga	 hoje	 a	 pós	 graduação	
da	 Engenharia	 Mecânica,	 ficará	
concentrado	 toda	 a	 parte	
administrativa,	 sala	 de	 professores	
e	sala	de	aula	do	mestrado.			
	 Os	 Laboratórios	 e	 áreas	
de	 pesquisa	 serão	 implantados	
no	 1O	 (marrom)	 visto	 que,	 sua	
estrutura	 de	 galpão	 	 é	 condizente	
com	 as	 necessidades	 espaciais	 dos	
ambientes	em	questão.	E	os	ateliês	
no	bloco	laranja	

Fig. 5.16b- Esquema  
escolhido

Fig. 5.16 Setorização
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	 Os	três	eixos	de	setorização	citados	estão	conectados	por	uma	
grande	área	de	convivência;	um	plano	térreo	o	qual	além	de	envolver	
os	 blocos,	 invade	 o	 pavimento	 térreo	 dos	mesmos	 dando	 a	 ideia	 de	
continuidade	entre	a	 área	externa	e	 interna.	Para	 isso,	 será	 	 utilizado			
o	piso	externo	 intertravado	 	de	 forma	 continua	em	algumas	áreas	de	
circulação	internas	construído	assim,		um	espaço	único.	
	 O	piso	utilizado	será	do	modelo	referencia		retangular	no	tamanho	
de	5,7/	34	cm,	no	cimento.

5.3.3 A FORMA - MATERIALIDADE

 A	FORMA	é	um	ponto	relevante	em	todo	o	processo	projetual.		
Dentro	do	contexto	da	Universidade,	a	linguagem	formal	mais	frequente	
é	a	repetição	modular	da	estrutura	em	concreto	consolidando	um	bloco	
longilíneo.	 Por	 estar	 inserido	 nesse	 contexto,	 o	 projeto	 da	 FAU	 deve	
dialogar	com	o	entorno	existente	entretanto,	com	o	desafio	de	adicionar	
uma	visão	inovadora	e	contemporânea.		
	 Em	um	primeiro	momento	do	processo	de	criação,	o	 triângulo	
formado	pelas	palavras	ESPAÇO,	CRIATIVIDADE	E	TEMPO	chega	a	sua	4ª	
dimensão	(Fig.	5.2)	e	consolida	formas	flexíveis	e	plásticas.	Essas	formas	
são	 a	 tradução	 da	 arquitetura	 almejada	 e	 foram	 a	 base	 para	 todo	 o	
desenvolvimento	do	projeto.	(fig	5.18)
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Fig. 5.18 Implantação

FLUXOS
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Fig. 5.19 Esquemas 
dos estudos formais 

realizados
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 A	 partir	 desses	 desenhos	 foi	 possível	 a	 criação	 da	 identidade	
do	 projeto.	 Apesar	 da	 forma	 retangular	 permanecer	 pertinente,	 o	
movimento	e	a	inovação	se	fazem	presentes	através	dos	elementos	de	
proteção	 solar	 que	 quebram	 a	monotonia	 da	 repetição	 e	 conseguem	
alcançar	o	movimento	desejado
		O	conforto	térmico	é	um	dos	principais	aspectos	para	o	bom	uso	do	
espaço.	O	estudo	da	incidência	solar	é	importante	para	que	as	aberturas	
sejam	posicionadas	de	forma	eficiente	ou	mesmo	e,	quando	necessário,	
determinar	o	uso	de	brises	soleil.	No	projeto	da	FAU,	mais	do	que	uma	
proteção	 solar	 os	 brises	 foram	 pensados	 como	 principal	 elemento	
arquitetônica	do	projeto.
	 Assim	em	 toda	 e	 extremidade	das	 fachadas	 Leste	 e	Oeste	 um	
brise	vertical	fixo	de	aço	corten	foi	posicionado.	Ao	invés	de	apresentar	
tábuas	retangulares	modulares,	o	brise	possui	um	desenho	variado	que	
se	estende	ou	diminui	devido	a	presença	ou	não	de	aberturas.	(Fig	5.20)

Fig. 5.20 Modelo Brise 
Fixo
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5.3.4	A	ESTRUTURA

	 A	escolha	da	solução	estrutural	a	ser	adotada	foi	uma	discussão	
pertinente	 entretanto,	 optou-se	 pelo	 uso	 da	 estrutura	 mista.	 Por	 se	
tratar	de	um	projeto	de	Retrofit	a	estrutura	adicionada	deve	ser	leve	e	
exigir	o	mínimo	da	existente.	Assim,	todas	as	intervenções	realizadas	nos	
edifícios	1O	E	5p	serão	em	materiais	metálicos	.	Pilares	e	vigas	em	perfil	
I,	vedações		no	sistema	de	Steel	frame	e	Laje	steel	deck.

		 Em	contra	partida	na	construção	do	bloco	de	estúdios	utilizou	o	
modelo	tradicional	de	alvenaria	e	laje	de	concreto	com	toda	a	tubulação	
aparente.	Essa	escolha	base	a-se,	principalmente,	no	custo	inferior	a	em	
relação	a	estrutura	metálica.	
 

5.3.5	O	PAISAGISMO

	 O	paisagismo	foi	pensado	visando	a	integração	com	as	espécies	
já	existentes,	visto	que		a		área	escolhida	para		implantação		do	projeto	é	
arborizada	com	árvores	frondosas	e	antigas.	

	 Nas	 áreas	 de	 predominância	 de	 sombra,	 na	 forração	 será	
usada	a	grama	São	Carlos,	que	alcança		de	15	a	20	cm	de	altura,	folhas	
perenes	e	lisas,	ideal	para	area	com	pouco	isolação.

Grama	São	Carlos	
Nome	popular:	Grama-são-carlos;	Grama-missioneira;	Grama-
tapete.
Nome	científico:	Axonopus	compressus.
Família:	Graminae	(Poaceae).
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	 Nas	 demais	 áreas	 onde	
não	há	predominância	de	árvores	
de	grande	porte	e	há	necessidade	
de	 forração	 com	 grama	 será	
utilizada	a	Grama	Esmeralda	que	
é	 uma	 espécie	 que	 resistente	 a	
grandes	insolação.		

Nome popular: Grama-esmeralda; 
Grama-zóisia; Zoísia-silvestre; 
Zóisia.
Nome científico: Zoysia japonica.
Família: Graminae (Poaceae).
 

 Entre as espécies escolhidas 
para a formação do paisagismo  da 
área externa do projeto temos: a 
dracena , o lambari ,  duas espécies 
de bromélias  e finalizando um 
jardim vertical de samambaia 
chifre de viado.  Então 
vejamos: 
 Dracena -  arbusto 
de tronco volumoso, de 2 a 4 
m de altura, no projeto será  
utilizada a variedade hortícola 
“Tricolor”, devido ao seu grande 
efeito decorativo. Ela é uma 
planta que tem as folhas mais 
estreitas e longas, com listras 
creme-esbranquiçadas e róseo 
avermelhadas.
 Nome popular: Dracena-
de-madagascar.
Nome científico: Dracena 
marginata Hort.
Família: Liliaceae.
Origem: Madagascar
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Nome Popular – Aequimea 
Nome centifico – Aechmea fasciata           
Família da Bromeliaceas
Origem – America do Sul – Brasil.

 Lambari - As folhas são os grandes 
destaques desta planta, com sua coloração branca 
prateada e arroxeada e devido ao seu porte, de ate 
60 cm de altura, será utilizada como forração e 
ornamentação dos peitoris das janelas.

Nome popular: Trapoeraba-roxa, lambari, 
trapoeraba-zebra, judeu-errante, onda-do-mar.
Nome Cie1ntifico: Tradescantia zebrina.
Família: Commelinaceae
Origem: México.

 

Bromélias - São nativas das  Américas 
do Sul, Central e Norte, compreende 
cerca de 60 gêneros e mais de 3000 
espécies.  Ocorrem variedades de 
folhagens vermelha, arroxeada e 
verde. No caso, serão utilizadas duas 
qualidades de bromélias, devido ao 
seu grande valor decorativo, serão 
distribuídas utilizadas nas fachadas 
norte e oeste. As bromélias utilizadas no 
projeto são:

Nome Popular – Bromelia.
Nome centifico – Neoregelia carolinae  
“Tricolor”
Família da Bromeliaceas
Origem – America do Sul – Brasil.
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 A chifre-de-veado -É  uma bela planta que cresce com sua 
raízes firmes em grandes árvores, por isso pode ser cultivada em placas 
de xaxim, ideal para um jardim vertical, como será utilizada no projeto, 
na fachada sul do bloco 5P

 
Nome Popular – Samambaia Chifre-de-veado
Nome centifico – Platycerium bifurcatum 
Familia- Das samambaias
Origem – Austrália e da Polinésia
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 O desenvolvimento criativo e técnico inerente 
ao oficio de Arquitetos e Urbanistas está diretamen-
te relacionado a QUALIDADE DO ESPAÇO em que 
exercem suas atividades de formação. Espera-se que 
o projeto de uma faculdade de arquitetura e urbanis-
mo comtemple espaços dinâmicos e que expressem as 
boas práticas da arquitetura através de sua linguagem. 
Além de instigar a CRIATIVIDADE e a INOVAÇÃO, 
o projeto deve apresentar uma arquitetura tangível, 
instigante.  Por isso, no projeto da FAU-UFU buscou-
-se através da forma e das estratégias projetuais  con-
solidar uma ARQUITETURA  EM  MOVIMENTO. 

O desenho do programa de necessidades teve como plano 
base as exigências espaciais apresentadas pelo currículo 
pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFU.  
 O pré-dimensionamento e a organização dos espaços 
foram pensados considerando o número de ingressantes 
anuais no processo seletivo de graduação (trinta e cinco 
alunos) e pós-graduação (vinte alunos) da faculdade. 
 Além de atender a essas necessidades básicas, é im-
portante ressaltar que o projeto tem como finalidade pro-
mover o aprendizado não apenas dentro de uma sala de 
aula. Essa afirmação ressalta a ideia de produzir um espaço 
de convívio e integração no instigante.  

 Após as discussões sobre o conceito  o 
ponto a ser analisado foi a escolha do sítio. 
Vários fatores foram considerados antes 
da conclusão de que a melhor opção  
para a implantação do projeto é o Campus 
Santa  Mônica. 
 Devido a expansão das atividades 
da UFU nos últimos anos, o Campus 
Santa Mônica não tem capacidade  de 
abrigar  toda a infraestrutura necessária 
para o pleno desenvolvimento acadêmico 
assim, nos próximos anos prever-se a 
transferência para o Campus Glória. 
Com esse processo, surge um problema 
inerente na nossa sociedade; o abando de 
edifícios inadequados as normas atuais,  
os quais muitas vezes não possuem valor 
arquitetônico, entretanto são estruturas de 
grande porte.
 O projeto da FAU-UFU se apropria de 
alguns edifícios da Engenharia Mecânica 
(primeiro curso a ser transferido para o 
Glória) para consolidar um novo espaço 
de ensino.
 

 A área escolhida está situada próximo 
à entrada da reitoria  de frende a principal 
lanchonete do campus. Além disso, estabelece 
uma conexão direta entre a cidade de 
Uberlândia e o campus pois a extremidades sul 
do terreno está voltada para a Rua Francisco 
Vicente Ferreira e o acesso principal é por 
uma das vias principais da UFU. 
 O terreno possui 4400m² (74m X 60m) 
onde hoje se encontra 3 blocos – 10,5P e 1R- 
os quais estão implantados ao redor de uma 
praça. 

FAU-UFU



 Em um primeiro momento, a escolha 
do terreno se da pela possibilidade 
de uma demolição por completo dos 
edifícios existentes  devido aos seus 
problemas estruturais. Entretanto, 
durante o processo de desenvolvimento 
e amadurecimento das idéias, concluímos 
que a melhor forma de intervir no sítio 
seria considerar a estrutura já existente e 
promover uma requalificação do espaço 
através de um projeto de retrofit.
 A partir desse ponto, a linha de 
projeto adotada buscou o equilíbrio entre 
o desenvolvimento de uma arquitetura de o

 p
ro

je
to

 

qualidade trabalhando com a menor taxa 
de demolição do patrimônio existente. 
Essa equação obteve como resultado:
 1- Demolição por completo do 
Bloco 1R e da casa de maquinas do Bloco 
5P. Os blocos em questão são  de menor 
impacto na área pois são os de menor 
dimensão e estão localizado em áreas 
importantes: as extremidades do terreno. 
 2- Demolição de todas as divisões 
internas e vedações do bloco 1O. Após 
varias modificações ao longo do tempo, 
O bloco 1O foi subdividido e hoje possui 
espaços sem ventilação e iluminação 

natural. Assim, optou-se por demolir todas 
as suas vedações e resguardar apenas os 
pórticos estruturais. 
 3- Modificação internas no bloco 
5P.  A  intervenção proposta prevê uma 
ampliação das aberturas e por consequência 
das áreas de iluminação. Além disso, para 
melhor integração do com a área externa, 
foi proposta a criação de um piloti em parte 
do térreo.
 Concentrou-se as demolições nas 
extremidades do terreno com o objetivo 
de criar uma grande área livre, entradas 
convidativas e um FLUXO re

tr
o
fi
t

1O

1R

5P

 Para as áreas de estúdios de projeto  
pensou-se em um espaço novo, de fácil 
acesso e que esteja na escala do usuário. 
Essa organização espacial foi uma solu-
ção projetual  encontrada durante a bus-
ca de referencias.  
 O  Instituto Federal de tecnologia de 
Zurique (ETHZ) como  se nota  nas fotos 
abaixo, alocou seus estúdios de projetos  
em instalações fora do seu edifício prin-
cipal como forma de colocar os alunos 
em contato direto com o entorno, além 
de diminuir a interferência dos ruídos 
das
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PISO INTERTRAVADO 
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 A escolha da solução estrutural a 
ser adotada foi uma discussão pertinente 
entretanto, optou-se pelo uso da estrutura 
mista. Por se tratar de um projeto de Retrofit 
a estrutura adicionada deve ser leve e exigir 
o mínimo da existente. Assim, todas as 
intervenções realizadas nos edifícios 1O E 5p 
serão em materiais metálicos . Pilares e vigas 
em perfil I, vedações  no sistema de Steel frame 
e Laje steel deck.

bloco laboratórios e pesquisa 
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 A FORMA é um ponto relevante em todo 
o processo projetual.  Dentro do contexto da 
Universidade, a linguagem formal mais frequente 
é a repetição modular da estrutura em concreto 
consolidando um bloco longilíneo. Por estar inserido 
nesse contexto, o projeto da FAU deve dialogar com 
o entorno existente entretanto,  através de uma 
interpretação inovadora e contemporânea.  
 Em um primeiro momento do processo de 
criação, o triângulo formado pelas palavras ESPAÇO, 
CRIATIVIDADE E TEMPO chega a sua 4ª dimensão  e 
consolida formas flexíveis e plásticas. Essas formas 
são a tradução da arquitetura almejada e foram a 
base para todo o desenvolvimento do projeto. 
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Espaço Multiuso 

 O brise em aço- cortén é composto por 
módulos de  2,60 compostos por 4 sessões as 
quais possuem alturas  e formatos variadas 
porém seguindo o estudo formal realizado. 
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DET. A DET. B DET. C DET. D DET. E DET. F DET. G DET. H DET. I DET. J
DET. K DET. L DET. M

Variações das peças do brise

Aço corten.
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criatividade

bloco administração e professores  
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