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Este Caderno de Resumos contém os 64 trabalhos apresentados na primeira etapa do 26.º SIICUSP - Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, que
ocorreu no Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU), no
dia 10/10/2018. Esse evento, promovido anualmente pela
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, fornece, em sua primeira
etapa, um panorama das pesquisas conduzidas nas unidades da USP (aqui, no caso, do IAU) e em outras instituições
de ensino superior da região.
Os trabalhos foram agrupados em sessões de acordo com
sua temática e apresentados oralmente. As apresentações
e os textos dos resumos foram avaliados por docentes,
pós-doutorandos e doutorandos do IAU. Dá-se destaque
aos 11 trabalhos melhor avaliados, que são identificados
no próprio resumo. Realça-se também a menção honrosa,
que foi selecionada dentre estes últimos durante a segunda etapa do evento, que ocorreu no campus de São Paulo.
A Comissão de Pesquisa agradece a presença de todos,
orientadores, alunos, avaliadores e espectadores, e ressalta a importância do evento, tanto para a formação dos
pesquisadores quanto para a difusão da pesquisa que é
conduzida no Instituto.
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Dinâmica imobiliária Airbnb
e seus impactos
AUTORA
CAROLINA MENDONÇA MARANGONI
CO-AUTOR
TOMÁS MOREIRA

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é, frente ao crescimento da comunidade AIRBNB, analisar a sua dinâmica
imobiliária na cidade de São Paulo. Os objetivos
específicos são: caracterizar as principais tipologias
de hospedagem e conhecer os valores que fazem
parte do serviço do AIRBNB; analisar esses valores em
relação aos preços aplicados pelas imobiliárias; averiguar as localizações dos modelos de hospedagem e a
sua relação com a infraestrutura da cidade.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Para o cumprimento do objetivo, 4 etapas de trabalho foram realizadas: pesquisa bibliográfica;
levantamento da comunidade AIRBNB, modelos e
localização na cidade de São Paulo; levantamento
dos valores imobiliários aplicados; sistematização e
análise dos resultados.

Título em Inglês: Real Estate Dynamics AIRBNB
and their impacts
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Comunidade AIRBNB dinâmica imobiliária - cidade
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: carolina.marangoni@usp.br;
tomas_moreira@sc.usp.br

RESULTADOS
Um impasse para o desenvolvimento da pesquisa foi
a bibliografia escassa sobre o tema, principalmente
no Brasil. Além disso, o site do AIRBNB não oferece
um levantamento detalhado dos imóveis e tipologias. Por conta disso, e por ser uma dinâmica ainda
relativamente nova, foi realizada uma pesquisa mais
geral acerca da comunidade AIRBNB no mundo e no
Brasil, e também foi aplicado um questionário que
ajudou a entender o público usuário do serviço e
as relações com o site do AIRBNB. O levantamento
das tipologias e dos valores relacionados à dinâmica
imobiliária do AIRBNB foi realizado em 3 regiões da
cidade de São Paulo (Sé, Butantã e Vila Mariana).

Nessa etapa foram relacionados diversos mapas da
cidade, como o do sistema viário, equipamentos
públicos, uso predominante do solo, densidade demográfica, etc.
CONCLUSÕES
A facilidade do serviço de hospedagem do AIRBNB
muitas vezes está relacionada à falta de regulamentações, o que dificulta o andamento de processos jurídicos envolvendo essa dinâmica imobiliária.
Ocorrências pouco divulgadas apareceram no decorrer da pesquisa, como de preconceito, de gravação
de hóspedes, de falta de idoneidade por parte de
anfitriões, de processos na justiça, de reclamações de
vizinhos, síndicos e redes hoteleiras. O questionário
revelou que o site é bem aceito e que as pessoas utilizam o serviço para férias ou eventos. O mapeamento das 3 regiões revelou que a dinâmica imobiliária
não está tão vinculada às linhas de metrô e que, no
Centro, por exemplo, há grande concentração de imóveis para locação apesar da grande presença de imóveis não-utilizados ou subutilizados, caracterizando
uma crise habitacional e uma especulação imobiliária
que valoriza o serviço naquela região.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
STONE, B. As Upstarts. Como a Uber, o Airbnb e as Killer Companies do Novo Vale do Silício Estão Mudando o Mundo. Rio de
Janeiro: Editora Intrínseca Limitada, 2017.
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx#
Acesso em 20/05/2018.
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Dinâmica imobiliária Airbnb
e seus impactosCidade de Campinas
AUTORA
LETICIA J. B. DE MELO
CO-AUTOR
TOMÁS MOREIRA

Título em Inglês: Real Estate Dynamic of
AIRBNB and its impacts
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: airbnb - Dinâmica Imobiliária preço de mercado
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: leticia.jardini.melo@usp.br;
tomas_moreira@sc.usp.br

OBJETIVOS
O projeto teve como objetivo geral estudar, mapear
e analisar imóveis alugados através da plataforma Airbnb na cidade de Campinas. De forma mais
especifica, o objetivo era entender como a dinâmica
imobiliária têmafetado alguns aspectos sociais e
entender as vantagens existentes na economia compartilhada. Além disso, buscou-se compilar a maior
quantidade de dados relacionados à plataforma e às
questões sociais.

RESULTADOS
A discussão se baseia na economia compartilhada,
permeando questões como usos, consumos e posses.
A compilação de dados sobre o Airbnb, em especial
sobre renda e valores de aluguel serviu de comparativo para os valores adquiridos através do mapeamento de imóveis em imobiliárias. A partir desses dados,
notou-se as mudanças que o Airbnb pode gerar em
um bairro, tanto no aspecto físico quanto na relação
das pessoas.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A primeira etapa da pesquisa baseou-se em bibliografia, reunindo uma coletânea que contivesse
variados temas acerca do Airbnb, como matérias de
jornais, revistas, sites, teses e dissertações. Além disso, houve o estudo da questão de consumo e suas características na sociedade atual, buscando entender o
contexto em que ela se apresenta. O segundo estudo
e coleta de dados foi referente à cidade de análise,
Campinas, adquirindo maior entendimento sobre a
região, o histórico, a economia e as características
sociais. Por fim, o terceiro estudo baseou-se inteiramente no funcionamento da plataforma Airbnb, desde seu surgimento, até o funcionamento quanto às
relações entre site e hosts, hosts e guests. A segunda
etapa foi de seleção do material coletado, buscando
relacionar aqueles acerca da dinâmica imobiliária e
questões sociais. Assim, houve a intersecção de dados
de Campinas com os do site Airbnb e, a partir disso,
foi feita a escolha de dois locais para estudo aprofundado. Assim, a terceira etapa trabalhou valores e
características do Cambuí e de Barão Geraldo.

CONCLUSÕES
A dinâmica imobiliária Airbnb possui um crescimento
exponencial, principalmente por conta das vantagens
que apresenta para o “consumidor” e “vendedor”.
Com a sobreposição de usos da cidade e dos locais
com maior número de Airbnb, constatou-se a relação
entre esses dois pontos. O Airbnb pode ser responsável pelo processo de gentrificação e interferir na
dinâmica de algumas áreas de trabalho, principalmente relacionada à hospedaria.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
STONE, Brad. As upstarts: como a Uber, o Airbnb e as killer companies do novo Vale do Silício estão mudando o mundo. Rio de
Janeiro: Intrínseca, 2007.
Site AirDNA. Disponível em: https://www.airdna.co/market-data/
app/br/sao- paulo/campinas/overview - Acesso: 07/08/2018.
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Dinâmica imobiliária Airbnb
e seus impactos na Cidade de
Ribeirão Preto
AUTORA
NATÁLIA BRAGA
CO-AUTOR
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Título em Inglês: Real Estate Dynamic AIRBNB
and Its Impacts on the City of Ribeirão Preto
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Comunidade AIRBNB Dinâmica Imobiliária - Produção do Espaço
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: natalia.salata.braga@usp.br;
tomas_moreira@sc.usp.br

OBJETIVOS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a dinâmica imobiliária da comunidade Airbnb na cidade de
Ribeirão Preto. Também adquirir conhecimento geral
sobre o Airbnb, suas propostas e participação em um
novo tipo de negócio, a economia colaborativa.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa foi elaborada a partir de quatro etapas. Na
etapa I, fez-se um levantamento de material bibliográfico referente à comunidade Airbnb, de modo a constituir um acervo base de pesquisa. A etapa II realizou-se
por uma análise de Ribeirão Preto, através de coletânea de mapas e estudo de material bibliográfico, referentes ao processo de urbanização, desenvolvimento
da economia, dinâmicas imobiliária e hoteleira, entre
outros. A etapa III pautou-se no estudo de caso, inicialmente foi realizado um mapeamento da localização
dos Airbnb na cidade, identificando suas principais áreas ocorrentes e tipologias. Em seguida, através do site
AirDNA, foram obtidos dados acerca do Airbnb nessa
cidade; taxa média de diárias, demanda de aluguéis,
crescimento da presença de imóveis anunciados, entre
outros. Já a etapa IV consistiu na análise e síntese desses dados para a elaboração de uma conclusão teórica.
RESULTADOS
A análise de Ribeirão Preto teve como foco suas dinâmicas imobiliária e hoteleira, identificando áreas com
maior ou menor valorização de imóvel, assim como as
aglomerações e faixas de preços dos hotéis. Visando
uma comparação, foram estudadas as tipologias de
hospedagem Airbnb mais recorrentes, faixas de preço
de diária e sua disposição na cidade. Ao comparar
a concentração de hotéis com a de imóveis Airbnb,
constatou-se uma distribuição semelhante, entretan-

to o preço das diárias de Airbnb eram mais baixos. Os
imóveis inteiros são os mais procurados pelos viajantes e a maior concentração das hospedagens Airbnb
ocorrem no centro e na zona sul da cidade.
CONCLUSÕES
A presença do Airbnb em Ribeirão Preto é muito recente, tendo seu início no ano de 2014, porém, já podem
ser observados alguns efeitos na cidade. A qualidade
das hospedagens e o preço baixo das diárias do Airbnb representam uma potencial concorrência para os
hotéis tradicionais. Além disso, a disposição dos imóveis
Airbnb em Ribeirão Preto dialoga com a dinâmica imobiliária da cidade em muitos aspectos, principalmente
na reafirmação de áreas mais valorizadas, contribuindo
com processos de gentrificação da cidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CABRAL, Carolina. O Aluguel de Temporada: um estudo exploratório do site Airbnb e a qualidade em serviços. Trabalho de Conclusão de Curso. UFF, 2015.
COSTA, Ramon Bezerra. Comunicação e consumo: sobre a produção de modos de vida no Airbnb. Revista Signos do Consumo, São
Paulo, v. 9, n. 1, p. 27-35, jan./jun. 2017.

Figura: Imóveis Airbnb em Ribeirão Preto.
Fonte: AirDNA - www.airdna.com
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Arquitetura e cidade: relações
entre habitação social e
planejamento urbano em
Piracicaba/SP de 1964 a 1995
AUTORA
GABRIELE DE CAMPOS TROMBETA
CO-AUTORA
EULALIA PORTELA NEGRELOS

Título em Inglês: Architecture and city:
relations between social housing and urban
planning in Piracicaba/SP since 1964 to 1995
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Habitação social planejamento urbano - Piracicaba
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: gabriele.trombeta@gmail.com;
negrelos@sc.usp.br

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é compreender as
relações entre a produção habitacional da COHAB-Bd
e a da CDH/CDHU com as diretrizes de planejamento
urbano em Piracicaba, com o recorte temporal de
1964 a 1995; e, a partir dessa base, vincular conceitualmente esses dois campos disciplinares: a arquitetura da habitação de interesse social e o planejamento urbano.

iféricas da cidade, muitas vezes sem conexão com
a infraestrutura e sem os equipamentos públicos
previstos, embora possam trazer essas preocupações
em âmbito projetual. No que se refere aos planos diretores, nenhum se efetivou: considerados distantes
da realidade e sem diálogo com a gestão efetiva
pelos municípios. Dessa forma, existe uma separação
histórica entre as propostas de planejamento urbano
e a gestão de Piracicaba.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa foi estruturada em três principais partes:
uma relacionada ao planejamento urbano; a segunda, à produção de habitação social; e a terceira,
aos estudos de caso selecionados. Na primeira e na
segunda partes são feitos, inicialmente, quadros de
referências teórico-metodológicas sobre planejamento urbano e produção habitacional de interesse social
no Brasil, respectivamente. Depois, em cada parte,
aprofunda-se nos campos de estudo propostos, pensando as diretrizes de planejamento e a produção
de habitação social especialmente para Piracicaba.
Trabalham-se os planos diretores propostos até 1995
e a atuação da CDH/CDHU e da COHAB-Bd na cidade.
A partir disso, são escolhidos dois conjuntos como
estudos de caso: o Jardim Primavera, de 1970, auge
da ditadura militar; e o Nova República, de 1989,
período de redemocratização do país.

CONCLUSÕES
Embora a pesquisa tenha recorte até 1995, é importante analisar a produção habitacional e, mais
do que isso, analisá-la juntamente com a inserção
urbana, ou seja, discutir política habitacional deve
ser interdependente da discussão da política urbana.
Retomar a memória do que foi produzido, analisando os acertos e aspectos a serem melhorados, é
importante para pensar novas formas de enfrentar o
problema da habitação que ainda persiste no Brasil
e que deve fazer parte da atuação do arquiteto e
urbanista.

RESULTADOS
Em relação à produção habitacional na cidade de
Piracicaba, a maioria dos conjuntos habitacionais
de interesse social é implementada nas áreas per-

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BONDUKI, N. G. Os pioneiros da habitação social no Brasil: cem
anos de construção de política pública no Brasil. São Paulo: UNESP:
SESC, Volume 1, 2014.
INSTITUTO PÓLIS. Relatório 1 – Leitura Técnica e Participativa.
Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. Piracicaba: Pólis, 2003.
FELDMAN, Sarah. O arranjo SERFHAU: Assistência técnica aos
municípios/ órgãos de planejamento/ empresas de engenharia consultiva. XI Encontro Nacional da ANPUR. Salvador, Maio de 2005.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Análise da produção e da
inserção urbana de empreendimentos habitacionais na
subprefeitura de Itaquera (SP)
AUTORA
KARINA AGUILA SLAN
CO-AUTORA
LÚCIA SHIMBO

Título em Inglês: Analysis of the production
and urban insertion of housing developments
in the sub-municipality of Itaquera (SP)
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: habitação - Itaquera - inserção
urbana
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: karina.slan@usp.br;
luciazs@sc.usp.br

OBJETIVOS
Analisar a passagem da forma de produção estatal
para a produção promocional privada de habitação
no Brasil; Quantificar e identificar a produção de
habitação promovida pelo Estado, particularmente
pela COHAB-SP, e por grandes empresas, sobretudo
pelo PMCMV, na subprefeitura de Itaquera; Analisar
a inserção urbana de três empreendimentos habitacionais promovidos por diferentes agentes produtores.

CONCLUSÕES
Através desta pesquisa foi possível verificar a ocorrência do fenômeno mundial de financeirização da
habitação em um âmbito nacional e local. O estudo
revelou a evidente monopolização imobiliária a partir dos anos 2000 em Itaquera.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Revisão Bibliográfica referente ao tema: políticas
habitacionais e formas de produção; Pesquisa documental: análise junto à Prefeitura; Escolha dos empreendimentos a serem estudados; Análise de bases
de dados secundários: pesquisa sobre lançamentos
imobiliários na RMSP realizada pela Embraesp; Elaboração e análise de mapas georreferenciados; Elaboração do relatório final e do artigo; Apresentação no
SIICUSP.

SHIMBO, Lúcia Zanin. Sobre os capitais que produzem habitação

RESULTADOS
Contata-se o forte impacto das políticas, dos programas e dos agentes habitacionais na região, devido,
dentre outros fatores, à alta demanda populacional
por moradia digna. Porém, é evidente o não cumprimento de tal direito, visto a alta concentração de
favelas e a maximização dos valores de troca da habitação, que, consequentemente, interferem negativamente na inserção urbana destes empreendimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO, Sergio de. 22 anos de Política de Habitação Popular
(1964-86): criação, trajetória e extinção do BNH. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 22(4), p. 107-119, out.- dez. 1988.
no Brasil. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento - CEBRAP, n. 105, p. 119-133, 2016.

Figura: Itaquera. Estimativa da participação dos agentes promotores de habitação no crescimento dos domicílios segundo os
censos de 1991, 2000 e 2010 (1991-2010).
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Questões da verticalização
urbana: Projeto Highrise
AUTORA
VANESSA SARTORI RODI
CO-AUTORES
LUIANA CARDOZO, MILENA SARTORI E
MANOEL R. ALVES

Título em Inglês: Urban Verticalization
Questions: Highrise Project
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: cidade inclusiva - produção do
espaço - verticalização
Ag. Financiadora do Projeto: FAPESP
Projeto: Iniciação Tecnológica
Contato: vanessa.rodi@usp.br;
mra@sc.usp.br

OBJETIVOS
Verificar transformações do/no espaço urbano por
meio da análise de processos de verticalização e
condições de produção de edificações highrises, em
São Paulo e Lyon. Investigar aspectos da condição de
inclusividade e mudanças de práticas socioespaciais
no espaço urbano. Pergunta-se: quais os desdobramentos de uma crescente verticalização para cidades
mais inclusivas?
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa compreende cinco escalas de análise: continental (Europa e América Latina); regional; local;
intraurbana (São Paulo e Lyon); e empreendimento e
entorno. Para as três primeiras escalas empregou-se a
base de dados Emporis, sendo que a quarta e a quinta demandaram o desenvolvimento de metodologia
específica com o emprego de parâmetros do IDH-M
(renda, escolaridade e expectativa de vida). Para a
escala intraurbana, período 1985-2015, as análises
do processo de verticalização consideraram unidades
territoriais específicas do território paulistano, as
UDH-M, tendo como referência dados do IBGE, Embraesp e GeoSampa. Empregaram-se dois métodos
de contagem disponíveis no software QGis, quantil e
a distribuição por intervalos iguais. Posteriormente
realizou-se a sobreposição dos lançamentos residenciais verticais aos polígonos das UDHs-M, determinando-se também parâmetros e indicadores relativos
à densidade de verticalização.
RESULTADOS
Caracterização das UDHs sob a perspectiva da estrutura e morfologia urbanas, indicadores de transformação da paisagem urbana, análise correlacional
de consequências de legislações e instrumentos

urbanísticos relacionados aos processos de verticalização.
CONCLUSÕES
Preliminares, uma vez que trata-se de pesquisa em
desenvolvimento: metodologia de leitura do território urbano e análise de processos de verticalização;
emprego de técnica espectral de imagens de satélite
para a identificação de tendências de verticalização;
caracterização de processos de financeirização urbana.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HARRIS, Andrew. Vertical Urbanisms: Geographies of the Three-Dimensional City. Progress in Human Geography 39: 601-620, 2015.
MARTINS, Priscilla. Notas sobre Geografia Urbana: especulação e
verticalização, em busca de definições teóricas. Porto Alegre: ENG,
2010.
MENEZES, Marluci. Espaço público urbano e práticas socio-culturais. Caderno de Edifícios 5, Lisboa: LNEC, 2010.
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio
Nobel, 2001.

Figura: Distribuição por quantil, 5 faixas.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Experiência perceptiva
do espaço: Os Desenhos
de Richard Serra
AUTORA
ANA CAROLINA DE FARIA ALMEIDA
CO-AUTOR
GIVALDO MEDEIROS

Título em Inglês: Perceptive Experience Of
Space: The Drawings Of Richard Serra
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: desenho - espaço - autonomia
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato:anafariaalmeida@gmail.com;
givaldo@sc.usp.br

OBJETIVOS
Identificar o contexto e os argumentos que marcaram a percepção do desenho como uma linguagem
autônoma; Levantar, analisar e sistematizar o conjunto de reflexões que se articulam com a construção
do espaço, a partir da investigação dos desenhos do
artista norte- americano Richard Serra; Investigar as
relações estabelecidas entre obra e espectador, como
análise da experiência perceptiva da obra no espaço,
a partir dos processos de concepção dos desenhos do
artista.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Realização do levantamento bibliográfico sobre a
produção do desenho em livros, periódicos e meios
eletrônicos; Seleção das principais obras de Richard
Serra a serem analisadas; Sistematização das relações
estabelecidas entre o espaço e as obras analisadas,
bem como as diversas experiências perceptivas possibilitadas ao espectador; Reunião e síntese dos produtos obtidos.

lecendo conexões entre ambos, de maneira ampla,
permitiu situar e compreender as manifestações
artísticas do segundo pós-guerra, que encaminhavam-se cada vez mais para o universo real e habitual.
Nesta perspectiva, aprofundando as pesquisas para
a linguagem do desenho, a partir da obra de Serra,
foi possível compreender a importância que este
meio expressivo adquiriu, o que proporcionou novas
experimentações e debates acerca de sua autonomia e significado, inserindo uma série de questões e
possibilidades que direcionaram o desenho para sua
autonomia. Desse modo, como obras enfáticas em
si mesmas, concluiu-se que os desenhos de Serra são
notáveis tanto em forma, como em técnicas e métodos, e em sua capacidade em provocar experiências
fenomenológicas abrangentes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORDEN, Lizzie. About Drawing: an Interview. Richard Serra
Drawing. The Menil Collection. Houston, Texas, 1977.
BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around “Clara-Clara”. Trad.

RESULTADOS
A partir da análise das obras de Richard Serra e de
suas experimentações, foi possível identificar o desenho como uma linguagem ampla de possibilidades,
envolvendo o espaço e o corpo do espectador como
elementos fundamentais, que revelaram sua autonomia no panorama da arte.

John Shepley. Publicado por MIT, Outubro, Vol. 29, 1984, pp. 32-

CONCLUSÕES
O estudo da obra do artista Richard Serra, incluindo
sua produção escultórica e seus desenhos, e estabe-

Drawing. The Menil Collection. Houston, Texas, 2010.

62. Revista Jstor.
DABROWSKI, Magdalena. Beyond constructivism: Richard Serra’s
Drawings. Richard Serra Drawing. The Menil Collection. Houston,
Texas, 2011.
ESPADA, Heloisa. Richard Serra: Escritos e entrevistas 1967–2013.
Instituto Moreira Salles. Trad. Paloma Vidal. São Paulo, 2014.
GARRELS, Gary. An Interview with Richard Serra. Richard Serra
WHITE, Michelle. Drawing as drawing. Richard Serra Drawing. The
Menil Collection. Houston, Texas, 2011.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Arte, arquitetura e paisagem:
a obra de Dennis Oppenheim
AUTOR
LEOZEL NEGRAO NETO
CO-AUTOR
GIVALDO MEDEIROS

OBJETIVOS
Pretendeu-se levantar, sistematizar e analisar um
campo de reflexões que relaciona e tangencia um
complexo conceitual comum entre a produção da
arte contemporânea e a arquitetura da paisagem.
Utilizando como objeto de pesquisa a produção
artística norte americana da década de 1960, realizou-se um levantamento documental e iconográfico
das obras de Dennis Oppenheim, examinando os
contextos desde a concepção e o esgotamento dos
conceitos da escultura moderna até as percepções do
Minimal Art e da Land Art.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa compilou, com um levantamento e análise bibliográfica sobre a escultura moderna, contemporânea e a Land Art, selecionando textos, catálogos
e obras que abordassem questões escultóricas e o
trabalho de Oppenheim sobre Land e Body Art. Com
isso, articulou-se argumentações de autores que pautam tais assuntos e outros associados.

Título em Inglês: Art, architecture and
landscape: the work of Dennis Oppenheim
Área de Pesquisa: Paisagismo
Palavras Chave: Land Art - Paisagem - Escultura
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: leozelnegrao@gmail.com;
givaldo@sc.usp.br

mentos antecessores de referência, constituiu um
tensionamento dos elementos compositivos e das
técnicas criativas dos processos artísticos referentes
ao corpo (espectador), à paisagem e à cartografia.
Encontrou-se na obra de Oppenheim peças exemplares desse tensionamento, incluindo em algumas delas
a relação da produção artística contemporânea com
o campo arquitetônico e paisagístico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GERMANO, Celant. Dennis Oppenheim Explorations. Charta,
Milão, 2001.
KRAUSS, Rosalind. The originality of avant- garde and other modernist myths. Cambridge, EUA: MIT, 1986.
KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna, 1977. TIBERGHEIN, Gilles. Land Art. Carré, Paris, 1985.

RESULTADOS
Trata-se de uma pesquisa que obteve como resultado
um texto argumentativo final, composto pela discussão sobre a escultura, a Land Art e o levantamento
e seleção de obras que colaboraram com a produção
artística do período selecionado. Mostrou-se necessário incluir a discussão da escultura a partir do fim do
século XIX, sobretudo pelas análises realizadas pela
Rosalind E. Krauss do campo expandido.
CONCLUSÕES
A ideia do espaço conceitual da escultura desenvolvida pelos land artistas, além de possuírem argu-

Figura: Annual Rings, Dennis Oppenheim (1968)
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Arte e Paisagem:
A obra de Robert Irwin
AUTORA
MASAE KASSAHARA
CO-AUTOR
GIVALDO MEDEIROS

Título em Inglês: Art and Landscape: The work
of Robert Irwin
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Percepção - Espaço - Siteconditioned
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: masaemk@gmail.com;
givaldo@sc.usp.br

OBJETIVOS
Levantar, analisar e sistematizar, nas obras de Robert Irwin, o conjunto de reflexões que se articulam
com o campo da arquitetura da paisagem, buscando
estabelecer nexos entre as considerações de caráter
geral e as abordagens específicas dos distintos campos disciplinares; delinear o contexto da produção
artística norte-americana e identificar as obras mais
representativas de Robert Irwin.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Possui caráter eminentemente bibliográfico, envolvendo levantamento sobre a produção em tela;
seleção do material a ser analisado, essencialmente
textos e obras que explorem a relação com o sítio e
a paisagem, cujas abordagens mostram-se afins aos
campos disciplinares da arquitetura, do paisagismo e
do urbanismo; leitura e análise do material selecionado; análise crítica, com identificação de temas e
discussões presentes nos textos do período, indicadores das matrizes práticas e teóricas que orientaram a
produção correlata.
RESULTADOS
Com o levantamento bibliográfico e seleção de obras
de maior interesse, foi possível analisar uma relação
entre o contexto do período e as produções artísticas
e teóricas de Robert Irwin. Ao mesmo tempo, compreendeu-se através da escrita de que maneira essas
produções artísticas se desenvolvem e se articulam
com as suas produções teóricas.

CONCLUSÕES
A década de 1960 marca um momento de grandes
discussões e disputas ideológicas que atingem todos os campos da sociedade – não só na arte e na
arquitetura como também na política e na cultura.
Inserido nesse contexto, Irwin busca diversas maneiras práticas e experimentais que vão de encontro às
questões que surgem no período. A particularidade
constante em seus trabalhos, no entanto, é sua busca
pela percepção. Essa busca incita uma construção de
uma interdisciplinaridade entre a arte, arquitetura e
a paisagem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IRWIN, Robert. Notes toward a model. Nova York: Whitney Museum of American Art, 1977.
SIMMS, M. (editor). Notes toward a conditional art. 2.ed. Los Angeles: Getty Publications, 2017.
WESCHLER, L. Seeing is forgetting the name of the thing one sees.
Berkeley: University of California Press, 2008.
FRIED, M. Art and Objecthood. In: BATTCOCK, G. Minimal Art: a
critical anthology. Nova York: E. P. Dutton & Co. Inc., 1968. p. 116147.
KRAUSS, R. Sculpture in the Expanded Field. In: KRAUSS, R. The
originality of the avant- garde and other modernist myths. Massachusetts: MIT Press, 1986. p. 277-290.
SMITHSON, R. Letter to the Editor (1967). In: FLAM, J. The Collected Writings. Berkeley: University of California Press, 1996. p. 66-67.
TIBERGHIEN, G. Minimalism and Beyond. In: TIBERGHIEN, G. Land
Art. Paris: Éditions Carré, 1995. p. 29-59.
TREIB, M. Pointing a finger at the moon: The work of Robert
Irwin. In: TREIB, M (editor). Modern Landscape Architecture. MIT
Press, 1993. p. 266-285.
WAGSTAFF JR, S. Talking with Tony Smith. In: BATTCOCK, G. Minimal Art: a critical anthology. Nova York: E. P. Dutton & Co. Inc.,
1968. p. 381-386.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Modelagem paramétrica
de famílias de componentes prémoldados em aço e concreto por
meio de sistemas BIM - Building
Information Modeling
AUTORA
GABRIELA ALBANO
CO-AUTOR
GIVALDO MEDEIROS

Título em Inglês: Parametric modeling
of families of precast steel and concrete
components through BIM (Building
Information Modeling) systems.
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: BIM - Pré-moldados - concreto
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: gabriela.albano@usp.br;
givaldo@sc.usp.br

OBJETIVOS
Desenvolvimento de um conjunto de componentes construtivos paramétricos para uso didático nas
disciplinas IAU0751 Projeto II- A e IAU0752 Projeto
II-B do curso de Arquitetura e Urbanismo em São Carlos, de modo a qualificar a modelagem dos projetos
arquitetônicos e o desenvolvimento construtivo dos
trabalhos elaborados pelos discentes. Para o bolsista, o projeto pretendeu engajar os alunos em uma
pesquisa voltada à concepção de componentes de
famílias paramétricas baseadas em sistemas BIM, propiciando um treinamento avançado em modelagem
da informação da construção e a experiência prática
no desenvolvimento de objetos virtuais paramétricos.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Realizou-se uma pequena revisão e estudo sobre
Modelagem da Informação da Construção e treinamento avançado em utilização de software de
modelagem paramétrica de edifícios habitacionais.
Foi utilizado o software Autodesk Revit 2018 - versão
educacional. Após o estudo da literatura indicada, da
pesquisa de padrões adotados na construção civil e
do treinamento avançado em modelagem de componentes, passou-se para a elaboração dos componentes propostos pelos professores da disciplina e,
por fim, para a realização de testes e simulações dos
elementos desenvolvidos em projetos-pilotos. Foram
concebidas famílias de componentes pré-fabricados
de concreto armado, baseadas nos elementos disponibilizados pela Fundação para o Desenvolvimento
Escolar – FDE, do Governo do Estado de São Paulo,

os quais foram comparados aos de empresas como
a Usicon. Os componentes criados foram aplicados
pelos alunos da disciplina, que contaram com monitorias ministradas pelo bolsista para esclarecimento
do manuseio dos elementos.
RESULTADOS
Foi desenvolvido um conjunto de componentes construtivos paramétricos relativos ao sistema descrito:
pilar 30x60 cm, viga interna 30x60 cm, viga externa 30x75 cm, viga calha em J, viga lateral superior
30x120cm, laje alveolar, fechamentos, painel de
concreto com miolo de EPS, elementos vazados para
ventilação permanente, telhas térmicas tipo sanduíche, escadas em U e em linha e brises horizontal e
vertical.
CONCLUSÕES
A década de 1960 marca um momento de grandes Os
componentes paramétricos facilitaram tanto o entendimento do processo construtivo quanto o processo
de criação do modelo digital. Do ponto de vista dos
discentes das disciplinas, os elementos proporcionaram maior compreensão do sistema pré-fabricado de
concreto, refletindo positivamente em seus trabalhos
finais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Fundação para o Desenvolvimento Escolar. FDE. Disponível em: http://www.fde.sp.gov.br
USICON. Construções pré-fabricadas. Disponível em: http://usicon.
com.br
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O Uso da renderização
em 360º em BIM como
instrumento de co-design
AUTORA
GABRIELA HENRIQUES CAMELO
CO-AUTOR
MÁRCIO FABRÍCIO

Título em Inglês: The Use Of 360º Rendering In
Bim As An Instrument Of Co-Design
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: BIM - Co-Design - Arquitetura
em Saúde
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: gabriela.camelo@usp.br;
marcio@sc.usp.br

OBJETIVOS
Esta pesquisa buscou investigar ferramentas digitais
que facilitassem a comunicação entre projetistas
e profissionais da saúde. Sanders e Sttapers (2008)
propõem com o Co-Design que o pesquisador traga
instrumentos que facilitem a comunicação entre usuários e projetistas, permitindo que o usuário tenha
maior influência direta no projeto a fim de que se
desenvolvam edificações mais qualificadas.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Revisão bibliográfica de Co-Design e de Modelagem
da Informação da Construção (BIM) e estudo do
software Revit para explorar possíveis ferramentas
para o Co-design. Estudo da renderização em 360º
como ferramenta para análise do projeto e desenvolvimento de Workshop, em formato de discussão
de projeto, com profissionais da saúde e projetistas
sobre edificação existente em reforma na Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) para examinar a interação com os instrumentos desenvolvidos
em pesquisas (CAAE: 89904718.9.0000.5414 e Nº do
parecer na Plataforma Brasil: 2.751.964).
RESULTADOS
O uso do Co-Design colabora para que não se cometam erros de projeto que possam ser evitados com o
repertório do usuário da edificação. Neste sentido,
buscou-se a união de BIM e Co-Design, explorando o
poder de visualização do projeto a partir das ferramentas disponibilizadas pelo BIM de interação com
o modelo, como a visualização em panorama (360º),
que permite enxergar detalhes da construção de forma ampliada, proporcionando maior compreensão
do projeto desenvolvido.

CONCLUSÕES
A plataforma BIM, indicada por sua eficácia no
gerenciamento no processo de projeto (ABDI, 2017),
também colabora para a visualização do modelo, estabelecendo diálogo entre as frentes e se mostrando
relevante para o Co-Design, principalmente na área
da saúde, que possui uma diversidade grande de
dinâmicas e pesquisas (GÓES, 2011) que projetistas
desconhecem, contribuindo na produção de edificações de saúde mais qualificadas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDI. O Processo de Projeto BIM. Coletâneas Guais BIM ABDI-MDIC. Guia 1, 2017. Disponível em: <https://abdi.com.br/> Acessado
em 20 ago. 2018.
GÓES, Ronald de. Manual prático de arquitetura hospitalar. 2.
Ed. São Paulo: Blucher, 2011.
SANDERS, E. B.-N.; STAPPERS, P. J. (2008). Co-creation and the New
Landscapes of Design. CoDesign, 4 (1), 5-18.

Figura: Usuária vendo projeto de seu laboratório com óculos de
realidade virtual durante o Workshop Fonte: Acervo pessoal de
discente de graduação.
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Modelagem paramétrica
de famílias de componentes prémoldados em aço e concreto por
meio de Sistemas BIM - Building
Information Modeling
AUTOR
GUILHERME QUINILATO BALDESSIN
CO-AUTOR
GIVALDO MEDEIROS

Título em Inglês: Parametric Modeling Of
Families Of Pre-Molded Components In Steel
And Concrete Through Bim Systems (Building
Information Modeling)
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave:Revit - BIM - Projeto
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: guilherme.baldessin@usp.br;
givaldo@sc.usp.br

OBJETIVOS
Desenvolver um conjunto de componentes construtivos paramétricos para uso didático nas disciplinas
IAU0751 Projeto II-A e IAU0752 Projeto II-B do curso
de Arquitetura e urbanismo em São Carlos, ao longo
do processo de projeto dos alunos, permitindo a
modelagem adequada dos projetos arquitetônicos
e a qualificação do desenvolvimento construtivo
e orçamentário dos trabalhos desenvolvidos pelos
discentes.

CONCLUSÕES
Utilizar e se aprofundar mais no software Revit é de
grande relevância futuramente, pois uma quantidade cada vez maior de escritórios está implementando
o BIM como a ferramenta principal em suas obras
digitais, tornando programas como o Revit obrigatórios para os futuros arquitetos. Sendo assim, a
presente pesquisa incrementou quanto a preparação
tanto dos pesquisadores quanto dos discentes para
exercício futura da profissão.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foram realizadas quatro etapas: 1) Pesquisa sobre
o sistema construtivo e sua aplicação; 2) Discussão
sobre as possibilidades do sistema e desenvolvimento das famílias paramétricas no software Autodesk
Revit; 3) Aplicação das famílias desenvolvidas nas
disciplinas IAU0751 Projeto II-A e IAU0752 Projeto
II-B do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; 4) Aplicação de questionários
para avaliação da aplicação e utilização das famílias
elaboradas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RESULTADOS
Devido os alunos já trazerem um conhecimento prévio do software, lecionado em disciplinas prévias na
universidade, não houve muitas dificuldades quanto
à recepção dos alunos às famílias. As famílias elaboradas supriram as principais necessidades projetuais
nos projetos feitos pelos alunos, mas percebeu-se
que estes também buscaram por algumas famílias
extras para melhor qualificação do seu projeto, mostrando assim uma possibilidade de continuidade na
elaboração de novas famílias.

Centro Brasileiro da Construção em Aço. Disponível em: <http://
www.cbca- acobrasil.org.br>. Acesso em 17 de julho de 2018.

Figura: Modelo padrão construído com as famílias elaboradas.
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Trabalho de destaque: um dos
11 melhor avaliados, dentre os
64 apresentados na primeira
etapa do evento

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Cartilha da Cidade
e Oficinas Urbanas
AUTORA
DESIRÉE FIGUEIREDO CARNEIRO
CO-AUTOR
MIGUEL BUZZAR

Título em Inglês: City Manual And Urban
Workshops
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Cidade - Cartilha - Oficina
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: desiree.carneiro@usp.br;
mbuzzar@sc.usp.br

OBJETIVOS
O projeto tem como objetivo geral a introdução, em
escolas do ensino público, de temas relacionados à
compreensão da produção e manutenção do espaço
urbano, discutindo seus recursos e serviços, assim
como os agentes envolvidos. Busca, então, desenvolver nos estudantes o pensamento crítico, além de
fortalecer as habilidades de discussão, e expandir o
conhecimento empírico presente em todos os citadinos, visando à formação cidadã. Os objetivos específicos consistem na elaboração de um volume físico da
Cartilha e de oficinas a serem realizadas nas escolas.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Para início das atividades, foi feita uma pesquisa
bibliográfica inicial, adotando livros e textos que
alinhassem ao conteúdo pretendido para o segundo
volume da Cartilha da Cidade e que dessem embasamento a ele. Escolheu-se também, como método
não tradicional de ensino, replicar a realização das
oficinas, de forma a integrar os novos bolsistas às
questões que envolvem os estudantes das escolas.
Tentou-se, então, despertar maior interesse dos
estudantes de maneira dinâmica e prática e elaborou-se um jogo que replica as dinâmicas urbanas
trazendo a dimensão crítica desejada. Por fim, vale
ressaltar que durante todo o decorrer do projeto da
“Cartilha da Cidade e Oficinas Urbanas” foram realizadas reuniões periódicas na qual o grupo discutiu
assuntos pertinentes ao projeto e, além disso, desenvolveu coletivamente o volume físico da Cartilha da
Cidade.

RESULTADOS
As oficinas obtiveram resultados muito positivos em
todas as escolas trabalhadas, havendo situações com
diversas faixas etárias. Os temas tratados refletiram
a vivência os estudantes, além de matérias estudadas
em disciplinas. Ademais, o volume físico em desenvolvimento tomou um viés de discussão crítica da
rotina urbana, mas possuindo a linguagem acessível
de revista em quadrinhos.
CONCLUSÕES
A cartilha, além do caráter de extensão, possui o
caráter de pesquisa pela contínua necessidade de
aprofundamento dos temas a serem trabalhados,
além dos métodos pelos quais são aplicados. Ela tem
então uma importância de formação acadêmica,
mas também de formação pessoal. Além disso, esse
trabalho auxilia na formação cidadã, permitindo uma
troca de experiências com população de outros ciclos
sociais pouco encontrada na vivência universitária
hegemônica.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das
idéias. In: ARANTES, desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes,
2000. p. 121-192.
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio
Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 1998.
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Cartilha da Cidade
e Oficinas Urbanas
AUTOR
MATHEUS MOTTA VAZ
CO-AUTOR
MIGUEL BUZZAR

Título em Inglês: City Handbook And
Workshops City Urban
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: cidade - oficina - cartilha
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Tecnológica
Contato: matheus.motta.vaz@gmail.com;
mbuzzar@sc.usp.br

OBJETIVOS
O trabalho em questão enquadra-se na vertente Cultura e Extensão, portanto, está implícito, como objetivo, a troca de conhecimento e experiências com
a comunidade externa a Universidade. Dessa forma,
como objetivo geral, buscou-se contribuir com a formação cidadã, de alunos do ensino público, por meio
da introdução de temas relacionados à compreensão
da produção e manutenção do espaço urbano. De
modo mais específico, almejou-se produzir de um
volume físico de uma cartilha que pudesse elucidar
as discussões trazidas nas oficinas realizadas, apresentando-se em uma linguagem acessível e didática.

CONCLUSÕES
O projeto mostrou-se grandioso como extensão
universitária e contêm potencialidades de ampliação. Ademais, notou-se uma grande receptividade
das escolas em relação às oficinas. Como propostas
futuras, pensou-se na adequação das oficinas a fim
de abranger diferentes faixas etárias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio
Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 1998.
MARICATO, Ermínia. As idéias fora do lugar e o lugar fora das
idéias. In: ARANTES, desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes,
2000. p. 121-192

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica alinhada ao
conteúdo do projeto e que pudesse, de certa forma,
contribuir com a elaboração das atividades e dos
produtos. Além disso, foram realizados estudos para
definição da linguagem e criação do enredo principal
da história contada no segundo volume da cartilha
da cidade. A fim de obter uma maior divulgação
do trabalho foram realizadas inscrições em eventos
acadêmicos. Por fim, de maneira dinâmica e lúdica,
como metodologia alternativa de ensino, foram elaboradas e realizadas oficinas em escolas públicas.
RESULTADOS
O presente trabalho, até o momento, atingiu aproximadamente 315 alunos, sendo: 25 da Escola Estadual
Bento da Silva César, 30 alunos na Escola Jesuíno de
Arruda, 40 alunos no Colégio CAASO, e 220 alunos
da Escola Antonio Adolfo Lobbe. Além disso, foram
impressos 500 exemplares do primeiro volume da
Cartilha da Cidade.

Figura: Oficina na Escola Antonio Adolfo Lobbe
fonte: Acervo do Grupo Cartilha da Cidade, IAU- USP, 2018.
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Cartilha da Cidade:
manual e intervenções
AUTORA
MAYARA VIVIAN DOS PRAZERES CRUZ
CO-AUTOR
MIGUEL BUZZAR

Título em Inglês: Citys Primer: Manual And
Interventions
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Cartilha - Intervenção Comunidade
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: mayara.vivian.cruz@usp.br;
mbuzzar@sc.usp.br

OBJETIVOS
A pesquisa de iniciação científica aqui tratada, financiada pela Pró-Reitoria de Graduação por meio do
Programa Unificado de Bolsas de 2016 até o presente
momento, tem como objetivo a disseminação de conhecimentos urbanísticos para a comunidade. Visto
que a maior parte da população não possui acesso a
informações sobre o funcionamento e organização
da urbe. Intende-se que esse conhecimento deixe de
ser um assunto veiculado única e exclusivamente por
meio de linguagem erudita e passe a ser veiculado de
forma democrática para os cidadãos.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Para o alcance dos objetivos, foi a elaborada uma
Cartilha ilustrada com conteúdo em linguagem
acessível, bem como a intervenção em escolas da
cidade de São Carlos. Primeiro, foi elaborada a
versão pioneira da Cartilha da Cidade, onde foram
abordados temas como vegetação, mobiliário, energia elétrica, mobilidade, resíduos sólidos, recursos
hídricos e saneamento ambiental. Juntamente com
atividades dinâmicas na E.E. Bento da Silva César.
Após isto, houve a finalização da impressão de 600
exemplares do primeiro volume da Cartilha, seguida
da elaboração do segundo volume e estruturação
de novas oficinas de intervenção. Além disso, foi
elaborada uma maquete de uma cidade fictícia, com
a finalidade de se aplicar um jogo com os temas do
segundo volume. As atividades de intervenção da

segunda etapa ocorreram no Colégio CAASO, E.E.
Professor Antônio Adolfo Lobbe e E.E. Jesuíno de
Arruda.
RESULTADOS
Após a elaboração das primeiras oficinas de intervenções na E.E. Bento da Silva César, notou-se o
aumento do senso crítico dos alunos e a complementação do conteúdo lecionado em sala de aula. Com a
impressão do primeiro volume da Cartilha foi possível transmitir o conteúdo almejado. As experiências
obtidas corroboraram no aprimoramento do segundo volume da Cartilha o qual contará com conteúdos
mais aprofundados e linguagem mais acessível. A
aplicação do jogo nas escolas se mostrou um grande
aproveitamento por parte dos estudantes já que o
jogo sai dos moldes da educação tradicional.
CONCLUSÕES
Foi possível evidenciar a importância do conteúdo
para os jovens e o que a falta do mesmo impacta
na cidade. Ademais, verificou-se a importância da
inserção da universidade no ambiente da comunidade, prática esta que traz um amplo câmbio de
informações.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das
ideias: Planejamento urbano no Brasil. In: ARANTES, Otília;VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único:
Desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes,2000. P. 121-192.

29

SESSÃO TEMÁTICA

CARTOGRAFIAS

26

O

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Cidades Invisíveis (Italo
Calvino): Um percurso pelos
processos perceptivos
contemporâneos
AUTORA
GEOVANA RODRIGUES DUARTE
CO-AUTOR
PAULO CASTRAL

Título em Inglês: Invisibles Cities (Italo Calvino):
a journey through contemporary
perceptual processes
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Processos perceptivo - Cidades
Invisíveis - Literatura e cidade
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: geovana.duarte@usp.br;
pcastral@sc.usp.br

OBJETIVOS
No livro “As cidades invisíveis”, de Italo Calvino,
são explorados os significados, sentidos e questões
latentes das cidades contemporâneas, que são paisagens plurais e em constante mutação. Deste modo,
ao fazer-se uma nova visita à obra, busca-se discutir
os processos perceptivos e de cognição das cidades
contemporâneas por meio da análise dos significados
alegóricos que podem ser extraídos da obra de Calvino. Além disso, buscou-se discutir a relação entre
o discurso e o objeto do discurso, sendo a cidade o
objeto estudado, e investigar as possibilidades de
uso de outras linguagens, tais como a fotografia, a
colagem e o desenho, como modos de constituição
de juízos perceptivos críticos sobre a cidade que vão
além da palavra escrita.

CONCLUSÕES
A leitura e análise de “As cidades invisíveis” permite
a elaboração de uma cartografia imaginária na qual
as imagens das cidades reais são completadas pelas
imagens das cidades fictícias de modo a fornecer
novas chaves de análise e, consequentemente, de
produção das cidades contemporâneas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. Tradução Diogo Mainardi.
São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
CALVINO, Italo. Seis propostas para o novo milênio: lições americanas. Tradução Ivo Cardoso. São Paulo: Companhia das Letras,
1998.
SILVA, A. C. O. Para uma cartografia imaginária: desfragmentação
das cidades invisíveis de Italo Calvino. Dissertação de Mestrado.
Universidade do Minho, Portugal, 2013.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas distintas. A primeira constituía-se pela realização de um levantamento bibliográfico e iconográfico da obra de
Calvino e pela análise e sistematização dos materiais
encontrados. Já a segunda etapa constituía-se pela
tradução das discussões abordadas na primeira etapa
para a linguagem fotográfica por meio da realização
de colagens digitais com fotografias de fragmentos
de cidades feitas pela autora.
RESULTADOS
Como resultado da pesquisa, foi produzida uma
“fotonovela gráfica”, composta por dez imagens, na
qual optou-se por abordar apenas o capítulo 5 por
este representar um ponto de inflexão na obra.

Figura: : Colagem 7
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Título em Inglês: Urban cartographies: the
figuration of the landscape in contemporaneity
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: cartografia - urbanismo paisagem
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: jessicakomori@gmail.com;
givaldo@sc.usp.br

OBJETIVOS
O campo em análise abrange a questão crítica da
prática da cartografia sob um olhar contemporâneo.
Assim, busca-se levantar e sistematizar as produções
cartográficas do Coletivo E/Ou, de Curitiba, e do
Grupo de Pesquisa Indisciplinar, de Belo Horizonte.
Produções estas que, além de questionar a representação tradicional do território, analisam aspectos
sociais, políticos, ambientais e históricos. O objetivo
da pesquisa visa articular tal material recolhido e estabelecer discursos relacionados a leituras cartográficas de espacialidades contemporâneas a partir de um
panorama comparativo entre os referidos coletivos.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A partir da bibliografia e das referências gráficas
é contemplado o panorama comparativo entre as
produções do Coletivo E/ Ou e do Grupo Indisciplinar.
As obras especificadas para a análise foram “Descartógrafos" e etapas subsequentes do Coletivo E/Ou; e
as atividades do programa de extensão Cartografias
Emergentes, do Grupo Indisciplinar. Identifica-se temas, conceitos e meios de atuação e expressão além
de estudos iniciais de contexto e histórico dos coletivos. O recolhimento de informações deu-se, além da
bibliografia citada, por meio de plataformas digitais
dispostas pelos autores referidos.
RESULTADOS
Como resultado da pesquisa, foi produzida uma O
Coletivo E/Ou tem como uma de suas propostas a
inserção de arte em meio urbano em contraponto
a uma ideologia urbanística que fetichiza o espaço
técnico. Sua obra “Descartógrafos" caracteriza-se,
assim, como um mapa participativo implantado em
local público aberto a intervenções.

O Grupo Indisciplinar busca incluir debates políticos e disputas territoriais em seus mapeamentos. A
abordagem de suas produções também compreende
ações participativas agenciando métodos práticos e
teóricos. O Grupo atua sob plataformas digitais, programas de extensão do IndLab (Laboratório Nômade
do Comum) e em movimentos sociais.
CONCLUSÕES
A leitura do espaço é uma questão que tange os
discursos de ambos os grupos. Estes dispõem de diferentes metodologias e abordagens a fim de compor, reinterpretar e ilustrar os espaços de forma não
tradicional. A metodologia híbrida presente nestas
produções insere-se nesta esfera de discussão em
contraponto à autonomia das disciplinas aplicadas
em meio urbano.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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JACQUES, Paola Berenstein; BRITTO, Fabiana Dultra; DRUMMONG, Washington (org.). Experiências metodológicas para compreensão da complexidade
da cidade contemporânea. Salvador: EDUFBA. 2015.
LEIRIAS, A. G. Novas cartografias on line–arte, espaço e tecnologia. Curitiba:
Funarte, 2011.
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Instrumento físico
tridimensional de auxílio
ao Co-design em Edifícios de
Assistência à Saúde
AUTORA
DANIELA UTTEMBERGHE
CO-AUTORES
MICHELE CAIXETA E MÁRCIO FABRÍCIO

Título em Inglês: 3D Support Instrument For
Co-design in Healthcare Buildings
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: co-design - instrumentos processo de projeto
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: daniela.uttemberghe@usp.br;
marcio@sc.usp.br

OBJETIVOS
A pesquisa teve como propósito estudar métodos e
práticas de co-design descritas na literatura e desenvolver um instrumento físico configurável de auxílio
ao co-design para o processo de projeto de edifícios
de assistência à saúde, bem como avaliar a interação
de usuários e projetistas com este tipo de instrumento.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Revisão bibliográfica sobre co-design e técnicas de
fabricação digital para o posterior desenvolvimento
de um instrumento físico de auxílio ao co-design em
apoio à pesquisa de pós-doutorado de Michele Caixeta. O instrumento foi produzido com uso das máquinas de corte a laser e impressão 3D, disponíveis no
Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos,
com o auxílio de programas de modelagem digital. A
interação de usuários e projetistas com o instrumento desenvolvido foi avaliada por meio da realização de um workshop no Hospital Universitário de São
Carlos (HU-UFSCar) envolvendo funcionários do local,
tendo a aluna de pós-doutorado como pesquisadora
responsável.
RESULTADOS
O instrumento desenvolvido se trata de uma maquete tridimensional com componentes referentes ao
projeto de uma enfermaria. No workshop, realizado
com profissionais da área de saúde no HU-UFSCar,
foi proposto aos participantes que projetassem uma
enfermaria genérica “ideal” utilizando o instrumento desenvolvido para que pudessem ser avaliadas
a interação dos usuários com a ferramenta e o seu
funcionamento.

CONCLUSÕES
O envolvimento de usuários finais no processo de
projeto de edifícios de assistência à saúde é essencial,
visto a complexidade deste tipo de edificação, que
envolve normas e atividades as quais projetistas não
estão habituados. A utilização de instrumentos de
apoio à prática do co-design auxilia na comunicação entre usuários e profissionais da área de projeto
durante o processo de projeto, assim como as técnicas de modelagem e fabricação digitais, que possibilitam a prototipagem rápida e a visualização do
projeto em diferentes dimensões para uma maior
compreensão espacial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DUNN, N. Digital Fabrication in Architecture. London: Laurence
King Publishing Ltd., 2012.
SANDERS, E. B.‐N.; STAPPERS, P. J. Co‐creation and the new landscapes of design. CoDesign: International Journal of CoCreation in
Design and the Arts, London, v. 4, n. 1, p. 5‐ 18, 2008.

Figura: : Usuária manipulando o instrumento de apoio
ao co-design. Fonte: Do autor.
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Tecnologia das empresas
de capital aberto na
construção de habitação
AUTOR
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CO-AUTORA
LÚCIA SHIMBO

Título em Inglês: Technology Of Publicly Traded
Companies In Housing Construction
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: empreiteiras - canteiro de
obras - inovação tecnológica
Ag. Financiadora do Projeto: Outros
Projeto: Iniciação Científica
Contato: giovanni.bussaglia@usp.br;
luciazs@sc.usp.br

OBJETIVOS
Analisar a constituição de um novo patamar de acumulação de capital vinculado à produção habitacional
promovida por grandes empreiteiras e incorporadoras
de capital aberto no Brasil entre 2006 e 2016, com forte apoio do Estado. Será enfatizado o padrão tecnológico adotado pelas empresas, que introduziu inovações nos âmbitos da gestão, do controle de serviços
subempreitados, da logística de obra e da cadeia de
suprimentos, sem passar pela industrialização plena
da construção.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Seguindo os métodos de pesquisa qualitativa, este
projeto recorre a duas estratégias gerais. A primeira
delas diz respeito à dimensão empírica que contemplará o trabalho de campo em algumas grandes empresas construtoras, enfatizando o canteiro de obras.
A segunda abordagem se refere à pesquisa documental, que envolverá a leitura e análise dos relatórios trimestrais e anuais das empresas construtoras
de capital aberto (contendo informações sobre o seu
desempenho operacional e financeiro). Além disso,
realização de pesquisas setoriais sobre a construção
civil, sobre o mercado imobiliário e as bases de dados
ligados à política e ao financiamento habitacional.
RESULTADOS
O primeiro resultado é de que através da pesquisa
setorial, a partir dos dados de financiamentos do
PMCMV, consumo de cimento e da redução de valor
de obra e de emprego (BR), consegue-se montar
retratos da crise no setor da construção de edifícios.

Outro resultado é de que a produtividade não diminui, em geral, para o universo das grandes empresas
do segmento Edificações da Bovespa associadas à
ABRAINC. Por fim, a partir das incursões aos canteiros, observa-se que o padrão tecnológico é da racionalização da construção e não necessariamente a sua
industrialização.
CONCLUSÕES
A crise de emprego e valor observada na PAIC indica
elevação de produtividade contínua. Isso é reflexo,
possivelmente, da tecnologia das grandes construtoras em gestão e informação: a tecnologia organizacional e a automação. Outro importante ponto é que
o padrão tecnológico foi alterado e incrementado
nos seguintes níveis: governança corporativa, gestão
da produção e técnicas construtivas. Além disso, é
possível afirmar que a crise atinge de modo heterogênea as grandes empresas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VILLELA, F. F. Indústria da Construção Civil e Reestruturação Produtiva: Novas Tecnologias e Modos de Socialização Construindo o
Intelecto Coletivo (“General Intellect”) - Campinas, SP: [s. n.], 2007.
FARAH, M. F. S. Processo de Trabalho na Construção Habitacional:
Tradição e Mudança / Marta Ferreira Santos Farah. – São Paulo:
ANABLUME. 1996
BARAVELLI, J. E. Trabalho e tecnologia no programa MCMV / José
Eduardo Baravelli. São Paulo, 2014. 226 p.: il. Tese (Doutorado –
Área de concentração: Habitat) – FAUUSP.
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Instrumentos Físicos de
Co-design em Edifícios de
Assistência à Saúde
AUTORA
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CO-AUTOR
MÁRCIO FABRÍCIO

Título em Inglês: Co-design Physical
Instruments in Healthcare Buildings
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Processo de projeto - Usuários
- Arquitetos
Ag. Financiadora do Projeto: FAPESP
Projeto: Iniciação Científica
Contato: mm.desanti@gmail.com;
marcio.m.fabricio@usp.br

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa é o estudo do co- design a
partir do levantamento, análise e desenvolvimento de
instrumento físico capaz de auxiliar o envolvimento de
usuários no processo de projeto de edifícios de assistência à saúde a fim de agregar ao projeto o conhecimento prático relativo à utilização da própria edificação.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Revisão bibliográfica sobre o co-design e o envolvimento de usuários no processo de projeto. Definição
de um recorte de estudo para o levantamento, análise
e desenvolvimento de instrumentos físicos de co-design considerando o envolvimento de usuários nas primeiras fases do processo de projeto. Desenvolvimento
de instrumento físico fabricado nas instalações do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos,
com o auxílio de máquinas de corte a laser, impressão
3D e modelagem digital. Aplicação e avaliação de tal
instrumento mediante a realização de um workshop
na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
com a participação de usuários das instalações da edificação considerada como objeto de estudo.
RESULTADOS
Para a realização do workshop foi desenvolvido um
instrumento físico bidimensional de auxílio ao co-design.
Como objeto de estudo foi considerado um edifício em
reforma pertencente à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), tendo como enfoque um laboratório destinado às instalações do curso de Fonoaudiologia. A dinâmica envolveu usuários das instalações do
Laboratório de Fala e Audição, entre eles professoras
e técnico, e membros da equipe de projeto da FMRP. As
discussões a partir do manuseio do instrumento consideraram, sobretudo, a reavaliação de determinadas solu-

ções projetuais a serem implantadas a partir do atual
projeto para tais instalações finalizado recentemente.
CONCLUSÕES
O projeto de edifícios de assistência à saúde apresenta
grande complexidade já que é fundamental assegurar
funcionalidade e eficiência operacional à edificação. O
envolvimento de usuários no processo de projeto a partir da utilização de instrumentos de co-design possibilita
a construção de um conhecimento compartilhado entre
usuários e profissionais de projeto. Diante disso, tais
instrumentos possibilitam a definição de soluções projetuais relevantes para o processo de projeto e, dessa forma, contribuem para garantir a qualidade dos serviços
prestados em favor do atendimento da população.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAIXETA, M. C. B. F.; O usuário e o processo de projeto:
co‐design em edifícios de saúde. São Carlos, 2015.
SANDERS, E. B.‐N.; STAPPERS, P. J. Co‐creation and the new landscapes of design. CoDesign: International Journal of CoCreation in
Design and the Arts, London, v. 4, n. 1, p. 5‐ 18, 2008.

Figura 1 e 2: Instrumentos físicos de co-design.
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Influência de dispositivos
de sombreamento
na ventilação natural:
ensaios em mesa d’água
AUTORA
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CO-AUTORES
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Título em Inglês: Influence of Shading Devices
on Natural Ventilation: Water Table Tests
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: ventilação natural sombreamento - mesa d'água
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: fernanda.vale@usp.br;
michele.rossi@usp.br; karin@sc.usp.br

OBJETIVOS
A ventilação natural e o sombreamento são duas
estratégias de projeto relevantes para o conforto
térmico nas edificações. No entanto, dispositivos de
sombreamento influenciam no fluxo de ar interno
e há poucos estudos desse tema. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a influência das dimensões de
dispositivos de sombreamento externos verticais e
horizontais no fluxo de ar no interior de um modelo genérico do ambiente. Essa avaliação permitiu a
seleção dos casos a serem ensaiados de forma mais
detalhada em um Túnel de Vento, em uma pesquisa
de Doutorado em andamento (“Dispositivos de sombreamento: avaliação do impacto no desempenho da
ventilação natural”, Michele Marta Rossi).
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A Mesa d’Água, equipamento adotado para os
ensaios, permite a visualização bidimensional (em
planta ou em corte) do fluxo de água em modelos reduzidos (Toledo e Pereira, 2003), o qual é análogo ao
fluxo de ar. O modelo genérico avaliado, definido no
Doutorado, possui dimensões de um ambiente médio
de uma habitação brasileira e duas janelas de mesmo
tamanho em fachadas opostas. Nesse modelo foram
ensaiadas variadas possibilidades de posicionamento
das proteções verticais e horizontais: sem proteção
e com as profundidades de 0,1; 0,5 e 1m na janela
a barlavento. Foram também ensaiadas janelas com
variadas alturas (0,6m e 1,0m) e larguras (0,6m; 1,0m;
2,0m). A incidência do vento foi sempre perpendicular à fachada.
RESULTADOS
Verificou-se que quanto maiores a largura e a altura da abertura, e/ou a profundidade da proteção

(horizontal ou vertical), mais linear tornava-se o
fluxo de ar interno. A presente pesquisa de iniciação
científica foi responsável por assessorar todo processo experimental, além de capturar e pós processar os
resultados dos ensaios em imagens, vídeos e desenhos esquemáticos. Na Figura 1 tem-se um exemplo de
alguns casos ensaiados.
CONCLUSÕES
A Mesa d’Água apresentou-se como um equipamento com potencial para contribuir, tanto para a análise
qualitativa da ventilação natural, quanto para o uso
mais eficiente do Túnel de Vento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TOLEDO, A.; PEREIRA, F. O Potencial da Mesa D'água para a Visualização Analógica da Ventilação Natural em Edifício. 2003.

Figura 1: Ensaio em mesa d’água do modelo em corte longitudinal
com vão equivalente a 1,0m e proteções de 0,1m e 1,0m.
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Título em Inglês: Bioconstruction: vernacular
architecture and environment applied at the
Centenario Farm - São Carlos
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: bioconstrução - CSA - bambu
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: julia2.figueiredo@usp.br;
inoakemi@sc.usp.br

OBJETIVOS
O projeto tem como objetivo obter uma base teórica
e prática sobre técnicas de bioconstrução, dialogando
com a permacultura e estabelecendo uma relação mais
próxima entre a universidade e os produtores locais,
a partir de análise das demandas reais do sítio onde o
projeto é realizado e do estabelecimento de planos e
esquemas para a implantação de bioconstrução. Durante o andamento do projeto ocorram mudanças de foco
e o surgimento de novos objetivos, tais como: aplicação
de soluções mais simples e práticas no Sítio Centenário,
local de implantação do projeto.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Devido a mudanças pelas quais a administração do
sítio passava, as ações do projeto foram focadas em
pequenos projetos, trazendo a necessidade de levantamento, pesquisas bibliográficas e visitas ao sítio
semanalmente. Durante as atividades no Sítio Centenário foi realizado o mapeamento do local com fotos
e anotações. A partir dessas informações foi estudada
a melhor forma de implementação das construções,
usando de técnicas mais simples e práticas de bioconstrução.
RESULTADOS
Os resultados alcançados neste projeto foram:
1) mapa de levantamento da área com respectivos
recursos naturais: 2) relação de possíveis melhorias
baseadas em princípios de bioconstrução e de permacultura; 3) definição da prioridade de intervenção
que foi a ampliação da casa de ferramentas utilizando como estrutura o bambu da região.

CONCLUSÕES
Os resultados técnicos do projeto não foram os esperados, entretanto o processo possibilitou desenvolvimento
pessoal e acadêmico, lidando com desafios, trabalho
em equipe e relações pessoas. Evocou a importância da
extensão universitária como experiência rica de troca de
conhecimentos com os agricultores.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LÓPES, Oscar Hidalgo, Bamboo gift of gods, Colômbia,
Oscar
Hidalgo
Lópes, 2003.MOLLISON, B.; Slay, R.M. Introdução a
Permacultura.

Figura 1: mapeamento
do sitio.

Figura 2: execução da
estrutura de bambu.
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AUTOR
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UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO

Título em Inglês: Modeling of the project
process in building reforms in the city of
Ribeirão Preto - based model on ABNT NBR
16280:2015
Área de Pesquisa: Construção Civil
Palavras Chave: reformas - gestão de projetos processos do sistema
Ag. Financiadora do Projeto: Sem fomento
Projeto: Iniciação Científica
Contato: yurioliveira65@gmail.com

OBJETIVOS
O trabalho possui como objetivo geral analisar
diretrizes técnico-científicas para a normatização de
projetos em obras de reforma de edifícios na cidade
de Ribeirão Preto, SP. Além disso, possui como objetivo específico propor um modelo de referência com
fornecimento de subsídios técnicos que possibilitem
a concepção e implementação de ações visando a
melhoria na condução de reformas residenciais unifamiliares.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A abordagem do problema visa a compreensão da
norma NBR 16280:2015 e as diferentes abordagens
conceituais sobre obras de reforma em edifícios. O
trabalho desenvolveu um estudo quali-quantitativo,
o qual possui como base o artigo apresentado por
Barbosa (2016). Por fim, o escopo da pesquisa retrata o maior número possível de elementos teóricos
associados à uma análise de dados, desenvolvido por
um questionário via Google Docs, o qual, foi compartilhado com condôminos, síndicos e subsíndicos
da cidade de Ribeirão Preto-SP, sendo este o instrumento utilizado para coleta de dados quantitativos,
sendo possível chegar à um modelo de referência
quali-quantitativo.
RESULTADOS
Com base nos resultados obtidos durante o questionário e após à ampliação do referencial teórico, o
Quadro 1 apresenta as principais diretrizes que o presente trabalho tem como base para implementação.
Por fim, o presente trabalho possui como resultado
à apresentação de um material referência, para que,
posteriormente possa ser utilizado durante projetos
de reforma em edifícios na cidade de Ribeirão Preto.
Uma vez que tal demanda, pode ser constatada
através dos motivos apresentados em norma, sendo a
urbanização o principal deles.

CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos durante o questionário verificou-se que em uma amostra de oitenta
condôminos, 53% (quarente e dois) não possuem
conhecimento quanto às orientações para reforma
em edifícios. Além disso, entre os síndicos em uma
amostra de quatro, 40% (dois) afirmam não conhecer
a norma. Com isso, pode-se concluir que a modelagem de um projeto de obras de reformas orienta
o profissional, o leigo e o condômino durante as
obras, contribuindo de forma a facilitar: os processos
legislativos; a garantia de segurança da construção; e
a redução dos custos durante a reforma.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16280 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de
reformas – Requisitos. Rio de Janeiro, 2015.
ABNT NBR 14037: Diretrizes para elaboração de manuais de uso,
operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. Rio de Janeiro, 2011
BARBOSA, Arthur César Esteves O. A coordenação de projetos de
edificações em obras de reforma: um modelo baseado na ABNT
NBR 16280:2015. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso
de Especialização: Produção e Gestão do Ambiente Construído do
Departamento de Engenharia de Materiais e Construção) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
ROMANO, Fabiane V. Modelo de referência para o gerenciamento
do processo de projeto integrado de edificações. 381 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – UFSC, Florianópolis, 2003.

Quadro 1: Diretrizes e etapas para normatização de projetos de
obras de reformas
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Título em Inglês: Heritage Education: Playful
Interactive System Of Assembling Blocks On
Fundação Casa Da Memória Italiana
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: patrimônio - cultura e extensão
- blocos de madeira
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: jotazv@usp.br;
lanchajl@sc.usp.br

OBJETIVOS
O projeto reuniu 6 trabalhos realizados em duas
instituições da região de Ribeirão Preto, com objetivo
de promover seu Patrimônio Cultural por meio da
produção de um jogo com blocos de madeira para
promoção de ações de Educação Patrimonial voltadas
para alunos visitantes das instituições, adotando a
Casa da Memória Italiana como objeto. Junto a tal
material, propõe-se um Livreto de apoio aos educadores com a história das edificações e sua importância como Patrimônio Cultural da região.

CONCLUSÕES
Por meio de testes de usabilidade, concluiu-se que
o jogo com os blocos de madeira é um importante
material didático para auxiliar no ensino de assuntos relativos à história, à cidade e ao patrimônio,
sem dispensar o uso de um material que acompanha
a discussão, como cartilhas, textos, livretos e diagramas que amparam o processo de aprendizagem e
dão base para professores, alunos, curadores e guias
museológicos.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Através da sistematização dos dados históricos,
buscou-se analisar e ressaltar elementos que tragam
à tona a lógica interna do projeto analisado e ao
mesmo tempo lhe seja embutida uma capacidade de
estar aberto para operações de manipulação. O trabalho com os Sistemas Interativos consolida a ideia
de que toda linguagem possui uma estrutura que
não é possível ser compreendida pelo grande público
através de seus próprios termos. É necessário dispor
de uma segunda linguagem que tenha certa relação
com ela, mas que possua outra estrutura.

CASTRAL, Paulo César; SANTOS, Paul Newman. Patrimônio arquitetônico, design e educação: desenvolvimento de sistemas interativos lúdicos (modelos tridimensionais em dobraduras em papel).
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

RESULTADOS
Para a confecção dos blocos de montar, foi necessário
abstrair o edifício de acordo com o ponto de vista
escolhido, que se deu pela importância dos cômodos
de acordo com a função atribuída a cada um. Os
blocos seguem a conformação da planta arquitetônica da residência, que unidos formam o edifício. O
material utilizado foi MDF de 3mm e o corte foi feito
com o auxílio de uma cortadora a laser.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fonte: Autor, 2018
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Sistema interativo lúdico
(blocos de montar) sobre o
Instituto Cultural Engenho
Central
AUTORA
JÚLIA DE PAULA GONÇALVES
CO-AUTOR
JOUBERT JOSÉ LANCHA

Título em Inglês: Heritage Education:
Interactive Ludic System (Digital Game) On
Instituto Cultural Engenho Central
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: patrimônio - blocos de montar
- educação patrimonial
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: juliagoncalves@usp.br;
lanchajl@sc.usp.br

OBJETIVOS
A presente proposta tem como objetivo principal promover o Patrimônio Cultural da Região de
Ribeirão Preto por meio da produção de blocos de
montar para promoção de ações de Educação Patrimonial voltadas para alunos visitantes da instituição
cultural, hoje presente dentro do prédio de valor
histórico, adotando o conjunto arquitetônico do
Engenho Central como objeto. Junto a tal material,
propõe-se um Livreto de apoio aos educadores com
a história das edificações e sua importância como
Patrimônio Cultural da Região.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
O trabalho com os Sistemas Interativos consolida a
ideia de que toda linguagem possui uma estrutura
que não é possível ser compreendida pelo grande
público através de seus próprios termos. É necessário
dispor de uma segunda linguagem que tenha certa
relação com ela, mas que possua outra estrutura.
Através da sistematização dos dados históricos, buscou-se analisar e ressaltar elementos que tragam à
tona a lógica interna do projeto analisado e ao mesmo tempo lhe seja embutida uma capacidade de estar aberto para operações de manipulação. Por meio
do recorte da narrativa histórica das edificações, os
blocos de montar foram desenvolvidos, objetivando
as ações de Educação Patrimonial desenvolvidas pela
fundação.
RESULTADOS
O produto final é composto por blocos maciços de
madeira e peças laminares que reproduzem a leitura
volumétrica do Instituto Cultural Engenho Central,
onde o jogador deve encaixar as peças de forma que
elas coincidam com o local de cada edifício, diferen-

ciados por 4 cores: azul, verde, vermelho e amarelo,
além da chaminé em cor laranja. Por meio da montagem o jogador aprenderá sobre o processo de
fabricação do açúcar por meio da diferenciação de
cada edifício e sua função.
CONCLUSÕES
Por meio de testes de usabilidade, concluiu-se que
os blocos de montar são um importante material
didático, para auxiliar no ensino de assuntos relativos
à história, à cidade e ao patrimônio, sem dispensar a
necessidade do uso de um material que acompanha
a discussão, como cartilhas, textos, livretos e diagramas que amparam o processo de aprendizagem e
dão base para professores, alunos, curadores e guias
museológicos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HORTA, Maria de Lourdes P.; GRUNBERG, Evelina; MONTEIRO,
Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu
Imperial. 1999

Figura 1: Blocos de montar
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Sistema interativo lúdico (jogo
digital) sobre a Fundação Casa
da Memória Italiana
AUTORA
LAURA FELIPPE TORGGLER
CO-AUTORA
SIMONE VIZIOLI

Título em Inglês: Heritage Education:
Interactive Ludic (Digital Game) On Fundação
Casa Da Memória Italiana
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: educação patrimonial - Jogo
digital - Patrimônio
Ag. Financiadora do Projeto: CNPq - PIBIC
Projeto: Iniciação Científica
Contato: lauraftorg@usp.br;
simonehtv@usp.br

OBJETIVOS
A presente proposta tem como objetivo principal promover o Patrimônio Cultural da Região de
Ribeirão Preto por meio da produção de seis jogos,
voltados aos alunos visitantes das instituições culturais, hoje presentes dentro de prédios de valor
histórico, adotando os conjuntos arquitetônicos da
Fundação da Casa da Memória Italiana e o Instituto
Cultural Engenho Central como objetos. A equipe
total do projeto foi composta seis alunos bolsistas e
três professores-orientadores. Este resumo trata da
atividade do jogo digital da Casa da Memória Italiana de Ribeirão Preto.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A perspectiva do trabalho com o Sistema Interativo
surge em fidelidade com a ideia de que toda linguagem possui uma estrutura que não é possível ser
compreendida pelo grande público através de seus
próprios termos. É necessário dispor de uma segunda
linguagem que tenha certa relação com ela, mas que
possua outra estrutura. Assim, utiliza-se a linguagem
infantil para explicar-se a arquitetura. Através da
sistematização dos dados históricos, buscou-se analisar e ressaltar elementos que tragam à tona a lógica
interna do projeto analisado e ao mesmo tempo lhe
seja embutido uma capacidade de estar aberto para
operações de manipulação. Por meio do recorte da
narrativa histórica das edificações, o jogo digital foi
desenvolvido, objetivando as ações de Educação Patrimonial desenvolvidas pela fundação.
RESULTADOS
O produto final é um jogo digital de quebra-cabeça,
que tem como cenário a Fundação Casa da Memória

Italiana, onde o jogador deve reconstituir uma imagem original do interior do museu. Ao completar o
desafio o jogador é recompensado com textos sobre
a história do edifício histórico.
CONCLUSÕES
Por meio de testes de usabilidade, concluiu-se que o
jogo digital é um importante material didático, para
auxiliar no ensino de assuntos relativos à história, à
cidade e ao patrimônio, sem dispensar a necessidade
do uso de um material que acompanha a discussão,
como cartilhas, textos, livretos e diagramas que amparam o processo de aprendizagem e dão base para
professores, alunos, curadores e guias museológicos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HORTA, Maria de Lourdes P., GRUNBERG, Evelina, MONTEIRO,
Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu
Imperial. 1999
CASTRAL, Santos. 2014, p.1

Figura 1 e 2: Tela de instruções e quebra-cabeça
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Sistema interativo lúdico
(jogo digital) sobre o Instituto
Cultural Engenho Central
AUTOR
MATEUS DA SILVA BARUFI
CO-AUTORES
LEONARDO CHIEPPE E SIMONE VIZIOLI

Título em Inglês: Heritage Education:
Interactive Ludic System (Digital Game) On
Instituto Cultural Engenho Central
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: patrimônio - jogo digital educação patrimonial
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: mateus.arruda@usp.br;
simonehtv@usp.br

OBJETIVOS
O projeto visa a um estudo preliminar dos princípios da semiótica, desenho e percepção e posterior
aplicação dos mesmos conhecimentos na análise do
desenho de observação. As análises de desenhos objetivam à consolidação do conhecimento apreendido
pela bibliografia básica e corroboração da mesma,
propiciando um entendimento ampliado dos assuntos relativos ao desenho de observação e tendo em
vista, principalmente, a contribuição desses no ensino
de arquitetura.

Desta forma, trata-se de um ato comunicativo: por
meio de um conjunto de dados fornecidos são produzidos juízos críticos na relação com um repertório
e um embasamento prévio. Portanto, o incentivo à
prática do desenho no ensino de arquitetura forma
profissionais mais qualificados à função crítica de
atuante sobre o espaço.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A análise de desenhos realizados (digital e manualmente) principalmente por alunos de arquitetura em
oficinas e aulas foi utilizado como meio de estudo
dos assuntos pertinentes à pesquisa.

tracção. Apresentação. PSIAX: Estudos e Reflexões Sobre Desenho

RESULTADOS
O resultado dessa investigação é uma compreensão
mais aprofundada das potencialidades do desenho
de observação como ferramenta de ensino de arquitetura, expandindo os entendimentos sobre a percepção e produção de imagens.

SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Braziliense, 1983.

CONCLUSÕES
O desenho de observação pode ser tomado como
uma forma de estabelecer um posicionamento
crítico sobre o que se observa e, consequentemente,
sobre o que se registra, a partir de uma conexão
corpo-mente com os estímulos recebidos do mundo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MERLEAU-PONTY, M. O olho e o espírito. Editora Cosac Naify,
p.275-301, 2014.
VIEIRA, J. A necessidade da representação. Representação. Abse Imagem. Portugal, n. 2, p. 15-27, 2003.
VIEIRA, J.P. Desenho e vejo a imagem do que imagino que vi.
PSIAX: Estudos e Reflexões Sobre Desenho e Imagem. Portugal, n.
6, p. 17-32, 2008.

45

26

O

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Sistema interativo lúdico de
dobraduras sobre a Fundação
Casa da Memória Italiana
AUTOR
MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO MIRANDA
CO-AUTOR
PAULO CASTRAL

Título em Inglês: Heritage Education:
Interactive Ludic Folding System On Fundação
Casa Da Memória Italiana.
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: folding - ludic - heritage
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: matheus.miranda@usp.br;
pcastral@sc.usp.br

OBJETIVOS
A presente proposta tem como objetivo principal promover o Patrimônio Cultural da Região de
Ribeirão Preto por meio da produção de material
didático (sistema interativo lúdico) para promoção
de ações de Educação Patrimonial voltado para
alunos da Rede Estatual de Ensino Fundamental;
Adotar o conjunto arquitetônico da Fundação Casa
da Memória Italiana como objeto para o qual o material didático será produzido; Propor um conjunto
de modelos tridimensionais em dobradura de papel
para serem montados como parte da ação de Educação Patrimonial prevista; Desenvolver um Livreto
de apoio aos educadores com a história das edificações e sua importância como Patrimônio Cultural
da Região.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Nesse sistema interessa-nos que ele traga à tona
a lógica interna do projeto analisado e ao mesmo
tempo lhe seja embutido uma capacidade de estar
aberto para operações de manipulação. Potencializa-se essa forma de observação, seguindo os critérios da própria obra arquitetônica e os pressupostos
cognitivos internos ao próprio projeto. Considera-se
também a dimensão do conteúdo socializante,
própria dos jogos, que possibilita a construção de um
bem-estar coletivo.
RESULTADOS
Para o desenvolvimento dos modelos, objetivou-se
dispor dobraduras em papel que quando em conjunto trariam um repertório do processo e desen-

volvimento histórico. O suporte ao público alvo do
material produzido pelo projeto, foi realizado pelo
desenvolvimento de um livreto que acompanha o
conjunto. Esse volume impresso é composto de duas
partes: uma que aborda a história das edificações
bem como sua importância como patrimônio cultural
da região; e uma segunda parte com as instruções do
jogo.
CONCLUSÕES
Espera-se, ao se falar em metodologia para difundir
a apropriação do conhecimento patrimonial, tratarmos da caracterização de meios que consolidem o
entendimento de certas edificações da região de
Ribeirão Preto por parte do público infantil, para
estimular o reconhecimento desses espaços como
pertencente ao território de cada indivíduo e, assim, estruturar um repertório básico para a busca do
conhecimento histórico-social para a mencionada a
valorização e preservação do patrimônio.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARANTES, A. O Patrimônio Cultural e seus Usos: a Dimensão Urbana. Habitus, Goiânia, v. 4, n.1, p. 425-435, jan./jun. 2006.
BOMTEMPO, E. Brinquedo e educação: na escola e no lar. Psicologia Escolar e Educacional, v. 3, n. 1, p. 61-69, 1999.
HORTA, Maria de Lourdes P., GRUNBERG, Evelina, MONTEIRO,
Adriane Queiroz. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu
Imperial. 1999.
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O Lugar da Prática no Ensino
de Projeto e Tecnologia nos
Cursos de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil
AUTORA
AMANDA LETICIA DA COSTA
CO-AUTOR
JOÃO MARCOS LOPES

Título em Inglês: The Place of Practice in
Teaching Architectural Design and Technology
in Architecture and Urbanism Courses in Brazil
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: ensino - prática - canteiro
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: amanda.leticia.costa@usp.br;
jmalopes@sc.usp.br

OBJETIVOS
Esta pesquisa almejou refletir sobre as propostas e
experiências acerca do ensino de Arquitetura e Urbanismo vigentes no Brasil e, a partir disso, compor um quadro das relações entre corpo teórico e procedimentos
didáticos de experimentação prática, a fim de entender
essa cisão e compilar as atuais abordagens do ensino de
Projeto e Tecnologia que se utilizam de meios como o
canteiro de obras ou escritórios modelo.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Análise dos Cadernos da ABEA no período entre 2012
a 2015 e dos anais do III ENEEEA de 2017, disponíveis
em seus respectivos sites. Seleção de propostas didático pedagógicas envolvendo canteiros experimentais
ou escritórios modelo e entrevista através de e-mails
com seus representantes. Organização de fichas informativas e acervo de imagens cedidas pelos responsáveis desses canteiros experimentais ou escritórios-modelo. Revisão literária de autores como Sérgio Ferro,
Edgar Graeff e Andre Gorz. Reflexão final baseada
num panorama histórico-político do porquê de tal
ausência da prática no ensino.
RESULTADOS
Ao proporcionar aos discentes o processo de apropriação
do conhecimento através de uma relação real do sujeito
com o mundo (OLIVEIRA, 2010), o canteiro experimental
e o escritório modelo atuam como lugares de construção e entendimento de que toda obra é fruto de um
trabalho. A partir disso, a pesquisa gerou uma seletiva
de experiências vigentes nesse campo de ensino em

faculdades como Mackenzie, PUC-Minas, UFBA, UFFS,
UFG, UFRJ, UFPE e UTFPR com dados atualizados, comentários pessoais e imagens sobre seus diferentes métodos
pedagógicos, aplicáveis em qualquer universidade do
Brasil. Baseado nisso, disponibilizou-se tal material entre
os docentes da área (link compartilhado abaixo) possibilitando as faculdades de formar um arquiteto autônomo
(MINTO, 2009) que busca superar o contexto histórico,
social e econômico, ao trabalhar lado a lado dos operários, e não acima deles.
CONCLUSÕES
Analisando esses diversos exemplos de experiências,
processos e produtos bem- sucedidos com a interdisciplinaridade, o canteiro e o escritório modelo, nota-se
que a aproximação entre a teoria e a prática resultou
de maneira benéfica tanto para discentes, os quais
puderam entrar em contato com a profissão do arquiteto e o ambiente que este divide com o trabalhador
da construção civil, quanto para docentes responsáveis,
que deixam seus debates e argumentos a disposição da
pesquisa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MINTO, F. C. N. A experimentação Prática Construtiva na Formação
do Arquiteto. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2009.
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um
processo sócio- histórico. São Paulo: Scipione, 2010.
Relatório final: https://1drv.ms/b/s!Ar8ChnuU-7WgsS7szWgBChO-F5dA
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Bambu: opção construtiva
na arquitetura
AUTORA
DEBORA CATARINA IFANGER
CO-AUTORA
AKEMI INO

Título em Inglês: Bamboo: Constructive Option
In Architecture
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: TCBC - Arquitetura - Bambu
Ag. Financiadora do Projeto: Sem fomento
Projeto: Iniciação Tecnológica
Contato: debora.ifanger@usp.br;
inoakemi@sc.usp.br

OBJETIVOS
Essa pesquisa está inseria dentro do contexto de monitorias desenvolvidas durante o período de um ano,
assim, a pesquisa buscou organizar subsídios técnicos
e referências projetuais para os alunos das disciplinas
IAU 0749 – Tecnologia das Construções II-A e IAU 0750
– Tecnologia das Construções II-B. Em um primeiro
momento buscou-se discutir a sustentabilidade dos materiais e elementos construtivos que tenham as características de Tecnologia Construtiva de Baixo Carbono
(TCBCs), isto é, tecnologias desenvolvidas a partir da
aplicação de materiais com baixa emissividade de Gases
do Efeito Estufa (GEEs), ou seja, a partir de elementos
que podem ser produzidos e empregados na construção civil sem que, necessariamente, envolvam grandes
processos de transformação ou processos industriais
mais complexos, implicando em alto consumo de
energia e material. Assim como a terra crua, o bambu,
a madeira e a fibra vegetal. E, por fim, a eleição de um
desses materiais para focar e aprofundar a pesquisa. O
material escolhido foi o bambu.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
O método utilizado foi o levantamento de referências
bibliográficas e a busca de exemplos construídos em
livros, revistas e sites de arquitetura, para posterior organização e sistematização dos dados técnicos e obras
levantadas. Após a seleção e análise das obras mais
significativas, de informações de projeto arquitetônico, de detalhes executivos das ligações estruturais e
da interface entre os subsistemas e os dados sobre os
processos de execução das edificações, as informações
foram organizadas em slides para compor o conteúdo
didático das disciplinas de tecnologia das construções
no curso de arquitetura e urbanismo.

RESULTADOS
Os resultados alcançados foram: 1) a criação de um mini
acervo digital sobre os processos que envolvem a utilização do bambu na construção civil desde o plantio,
processos de colheita e de tratamento, técnicas construtivas, fixação dos elementos, articulação dos mesmos com
outros materiais construtivos e o detalhamento executivo
para projeto (Disponível em: https://drive.google.com/
drive/u/1/folders/13x7y ZNYsejXDj0qvrphJihHwcrTOWBVv); 2) conjunto de slides contendo a síntese das etapas
construtivas, detalhes de interfaces, dados técnicos sobre
o bambu para projeto de arquitetura com características
TCBCs com foco na sustentabilidade; 3) relação de obras
de referência de arquitetura em bambu como mais uma
opção com baixo impacto ambiental.
CONCLUSÕES
Analisando esses diversos exemplos de experiências, No
Brasil, tal material passou a integrar a lista de materiais
de construção apenas em meados do século XX e vem,
aos poucos, despertando interesse dos pesquisadores
nacionais, principalmente após o estabelecimento dos
pactos globais de sustentabilidade. A pesquisa foi de
fundamental importância no ensino-aprendizagem dos
alunos que durante o último semestre puderam projetar e construir modelos parciais a partir de TCBCs. Tal
processo foi registrado e ao fim das atividades houve a
montagem de álbum documental.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HABIS, Grupo de Pesquisa. TecnologiasConstrutivas de
Baixo
Carbono: a madeira e novos paradigmas para a construção civil.
2016, [s.l.] [s.n.].
HIDALGO, Oscar. Manual de construcción con bambú. Bogotá,
Colombia: Estudios Técnicos Colombianos Ltda., 1981.
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Habitação Rural: invisibilidade
no ensino e nas pesquisas das
universidades brasileiras
AUTORA
FERNANDA SELEGUIM
CO-AUTORA
AKEMI INO

Título em Inglês: Rural Housing: Invisibility In
Teaching And Research Of Brazilian Universities
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: habitação rural - permanência
rural - agricultor familiar
Arquitetura
Ag. Financiadora do Projeto: Outros
Projeto: Iniciação Científica
Contato: fernanda.seleguim@usp.br;
inoakemi@sc.usp.br

OBJETIVOS
Realizar levantamento de bibliografia sobre habitação
para agricultor familiar no Brasil entre 1988 e 2017, no
intuito de contribuir para o estado da arte neste tema
e demonstrar a evidente defasagem de conteúdo produzido e, dentre a bibliografia levantada, reunir e catalogar as que mais se debruçam especificamente sobre
a questão habitacional rural para, a partir de resumos,
facilitar futuras buscas bibliográficas sobre o tema.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foi realizado um levantamento bibliográfico inicial e
preliminar em diversas plataformas de fomento à pesquisa, além de uma compilação de trabalhos indicados
e já levantados no projeto temático, em andamento
coordenado pelo grupo de pesquisa Habis do IAU-USP.
A partir dos trabalhos selecionados, empenhou-se
uma extensa análise de suas respectivas referências
bibliográficas em busca de mais textos referentes ao
tema, e assim sucessivamente. Após leitura, todos
os textos relevantes foram catalogados e, além das
informações técnicas básicas de cada um, foi desenvolvida uma ficha resumo do trabalho com análise de em
que medida contribui ao tema específico da habitação
rural e, em casos mais abrangentes, ainda, para quais
outros temas o texto poderia contribuir.
RESULTADOS
Das 16 publicações, classificadas como de extrema relevância ao tema da habitação rural e, portanto, catalogadas, observou-se que 9 são dissertações de mestrado, 4
são artigos em anais, 1 capítulo de livro, 1 livro completo

e 1 ensaio teórico. Nenhuma tese foi catalogada. A Fig.1
mostra as instituições de ensino nas quais se deram essas
produções, no contexto geral, sem diferenciação de tipo
de produção.
CONCLUSÕES
De modo geral, é sintomática a constatação de que, em
um período de 30 anos, apenas 16 textos tenham se
caracterizado como predominantemente relacionados
com o tema da habitação rural no Brasil, bem como é
preocupante que suas produções tenham se concentrado em apenas 5 Universidades, e nenhuma tese de
doutorado entre elas. Esses dados comprovam a hipótese inicial desta pesquisa de maneira bastante clara:
o habitat rural é absolutamente negligenciado nas
pesquisas acadêmicas conduzidas no país.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, Mariana Garcia de. Habitação de interesse social no
Brasil: caracterização da produção acadêmica dos Programas de
Pós-graduação de 2006 a 2010. Cuiabá: Dissertação (Mestrado em
Engenharia de Edificações e Ambiental), 2012.

Figura: Gráfico de produções por Universidade
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Regiões periféricas:
fotografia como investigação
e pensamento sobre a paisagem
AUTORA
ESTEFANE TAISSE TRINDADE PUPPO
CO-AUTOR
LUCIANO DA COSTA

Título em Inglês: Peripheral Regions:
Photography As Research And Thought About
The Landscape
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Paisagem - Fotografia Periferia
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: jestefanetr@usp.br;
lbcosta@sc.usp.br

OBJETIVOS
A pesquisa parte do confronto entre dois tipos de
apreensão direta do conjunto habitacional Eduardo
Abdelnur (localizado na cidade de São Carlos): em um
primeiro momento, a da própria pesquisadora e, em
seguida, a dos moradores. O objetivo final era, portanto, relacionar e contrapor as compreensões já citadas
com a noção de paisagem, concebida como produção
cultural, pautada em estudos teóricos realizados por
Anne Cauquelin e Marc Besse.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Como metodologia de pesquisa adotou-se os relatos
de percurso, entrevistas realizadas em campo e fotografias feitas pela pesquisadora e moradores a respeito da relação entre apreensão da paisagem e domesticidade. Neste estudo, a apresentação da questão
aos moradores seguiu uma ordem de reconhecimento
de diferentes escalas de apreensão do espaço (casa,
rua, espaços livres, paisagem, território), resumida nas
perguntas: “Onde moro aqui?” “Onde tem Paisagem
aqui?” A serem respondidas por meio de fotografias
enviadas à pesquisadora. Além disso, na parte teórica
foram realizadas discussões e fichamentos para melhor compreensão dos textos lidos, os quais serviram
de base para análise das imagens obtidas.
RESULTADOS
Como resultado, a pesquisa coletou e analisou as informações sobre as relações dos moradores com a paisagem
que os circunda, tendo como contraponto as concepções

teóricas. A partir desse material foi possível identificar
que as experiências vividas pelos entrevistados influem
diretamente na percepção e relação dos mesmos com a
paisagem.
CONCLUSÕES
Ao inquirir e refletir sobre a paisagem, a análise das
imagens nos revela a sua resistência como construto
cultural. A concepção de paisagem demonstra estar presente através de fragmentos perceptivos que,
quando agrupados, recompõem uma ideia de paisagem enquanto representação construída na cultura.
A apresentação de vivências presentes nos relatos dos
entrevistados mobiliza afetos e emoções, demonstrando
que, mesmo quando a experimentação do local se torna
corriqueira, a paisagem não deixa de ser uma força
intima e significativa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BESSE, Jean Marc. Ver a terra: seis ensaios, sobre a paisagem e a
geografia. Tradução Vladimir Bartalini. São Paulo: Perspectiva,
2006.
CAUQUELIN, Anne. A Invenção da Paisagem. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.
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Paisagem e zonas limítrofes
de expansão urbana
AUTORA
JEANNE ALVES VILELA
CO-AUTOR
LUCIANO DA COSTA

Título em Inglês: Landscape And Bondary
Zones Of Urban Expansion
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Paisagem - Periferia - Expansão
urbana
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: jeanne.vilela@usp.br;
lbcosta@sc.usp.br

OBJETIVOS
Partindo da ambiguidade na relação entre o perceber
e o experienciar a amplitude visual encontrada no
Conjunto Habitacional Eduardo Abdelnur do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e os limites privados
das moradias, a pesquisa teve como objetivo discutir as
dimensões do experienciar e representar essa amplitude visual chamada provisoriamente de paisagem,
utilizando como meio de reflexão o debate em torno
da concepção dessa noção e a produção artística e fotográfica.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: primeiro,
a revisão bibliográfica sobre a questão da paisagem
contemplando as abordagens de Anne Cauquelin e
Jean-Marc Besse, em seu caráter fenomênico e simbólico-culturalista e suas relações com o caminhar e o
lugar; e, em seguida, uma discussão sobre o modo de
registro de trabalhos fotográficos a partir da reflexão
de textos de Robert Smithson, bem como o inventariamento e pensamento visual sobre regiões periféricas,
em contraposição à questão da paisagem.
RESULTADOS
Foi produzido um relatório crítico, visando construir uma
reflexão que articula as visões de paisagem como modo
de representação instaurado culturalmente ou como
experiência do ver no espaço em contraposição com a
espacialidade rasa da seriação das habitações de inserção
em zonas limítrofes.
CONCLUSÕES
A noção de paisagem clássica, consolidada com a pintura, elege elementos e critérios que definem limites e

concebe um enquadramento ideal pelo qual a natureza
deve ser observada para que a fruição da paisagem
aconteça de modo satisfatório. A fragmentação da malha urbana dos processos de urbanização espraiada das
cidades modernas pós Segunda Guerra (caracterizada
por extensos vazios urbanos e a indefinição entre limites urbano e rural) e o advento das novas tecnologias
de imagem, põem em questão essa noção de paisagem
socialmente constituída, referenciada na harmonia
homem/natureza da realidade campesina. O Conjunto
Abdelbur, como exemplar de um padrão de urbanização carente de valor qualitativo na conformação do espaço, impede que o bairro crie uma personalidade, uma
identidade e onde paisagem comparece em fragmentos, como um espelho da segregação da população de
menor renda da infraestrutura urbana e da fragmentação na cidade de São Carlos. A noção de paisagem nos
moldes clássicos é inviável quando contrapomos a espacialidade rasa das periferias (em constante processo de
transformação e submissa aos interesses de mercado) ao
contexto artístico. Portanto, a discussão das dimensões
do experienciar e representar a paisagem é crucial para
que a produção urbanística adquira valor qualitativo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BESSE, Jean-Marc. Ver a terra: seis ensaios sobre a paisagem e a
geografia. Tradução Vladimir Bartalini. São Paulo: Perspectiva,
2006. 108 p.
CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
SMITHSON, Robert. Um passeio pelos monumentos de Passaic,
Nova Jersey. Trad. A. Farias. In: Espaço & Debates, v.23, n.43-44,
p.123-128. São Paulo, jan./dez. 2003.
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Trajetória e narrativas
urbanas de Edward Ruscha
AUTOR
LUIS PEDRO DE A. SOQUETTI
CO-AUTOR
LUCIANO DA COSTA

Título em Inglês: Edward Ruscha Urban
Trajectory And Narratives
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Edward Ruscha - paisagem
urbana - arte conceitual
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: lpsoquetti@gmail.com;
lbcosta@sc.usp.br

OBJETIVOS
A amplitude, interlocução e experimentações de
Ruscha fazem desse artista um referência a ser melhor estudada e conhecida. Suas diferentes formas de
atuação permitem nos aproximar do debate artístico
dos anos 60, em simultâneo a afirmação de novos
modelos urbanos. Assim, essa pesquisa tem como
objetivo mapear sua produção, com particular ênfase
em seus trabalhos fotográficos e suas relações com
as configurações espaciais emergentes. Com isso,
pretende-se aproximar do novo repertório visual que
o artista elabora em diálogo com as transformações
culturais a que reportam.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Como metodologia, em uma primeira etapa, a
pesquisa ancora-se particularmente na revisão
bibliográfica e pesquisa de fontes que permitam
reconstituir a trajetória do artista identificando
seus principais temas, questões, experimentações e
inserção histórica nos debates da época. As referências e composição de trajetória são a base para uma
segunda etapa voltada ao debate crítico sobre seu
trabalho. Suas foto narrativas, tipologias e trabalhos
que operam a partir da discussão do mercado imobiliário são objeto de principal interesse da terceira
etapa onde planeja-se estabelecer aproximações com
a produção do espaço urbano em nossas cidades.
RESULTADOS
O processo de exploração da produção do artista
frente as mudanças culturais e urbanas reportadas
resultou em linhas de estudo que buscaram identific-

ar as relações do trabalho do artista com uma nova
experiência urbana construída no Segundo Pós Guerra americano caracterizada pelo consumo e publicidade, mídias de massa, cultura do carro, construções
standard e a lógica do mercado imobiliário. Tal conjunto de elementos dessa experiência são reportadas
pelo artista no contexto da cidade de Los Angeles, as
quais foram identificadas no processo desse trabalho
e analisadas se atendo a relação que o artista estabelece entre determinada espacialidade urbana, técnica
e linguagem pop, como o cinema, os quadrinhos, a
publicidade ou a visão aérea.
CONCLUSÕES
Na análise do catálogo do livro Ed Ruscha and the
Great American West foi identificado esse procedimento utilizado para reportar a diferentes escalas
da paisagem: 1) o horizonte alongado do deserto
e da roadway; 2) as infraestruturas que garantem
a autonomia da viagem do automóvel em longas
distâncias; 3) os “espaços de ninguém” a beira da
estrada ou de lotes a venda; 4) a cidade feita para o
carro com strip comercial, os prédios de apartamento e os grandes pátios de estacionamentos, por fim
5) o espaço bidimensional do signo tensionado com
elementos da paisagem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BREUER Karin; BROUGHER Kerry. WALDIE D.J. ED RUSCHA and the
Great American.
CANONGIA, Lígia. O legado dos anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Jorje
Zahar. Ed,2005.
VAN RIPER, Bowdoin. History in dispute. Volume 2: American
social and political movements, 1945-2000: pursuit of liberty - a.
Southern Polytechnic State University.
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Análise do comportamento
mecânico do concreto de pós
reativos utilizando fibras de
aço
AUTOR
GABRIEL SILVA MANTUANELLI
CO-AUTORES
JOÃO HENRIQUE C. BORGES E FELIPE DE
CAMPOS LOCH
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO

Título em Inglês: Analysis of the mechanical
behavior of concrete of reactive powders using
steel fibers
Área de Pesquisa: Construção Civil
Palavras Chave: CPR - resistência - fibras de aço
Ag. Financiadora do Projeto: Sem fomento
Projeto: Iniciação Científica
Contato: gabrielmantuanelli@hotmail.com

OBJETIVOS
Definir a dosagem ideal e analisar o comportamento mecânico do concreto de pós reativo utilizando
fibras de aço com baixo teor de carbono, identificando a influência dos fatores e determinando a combinação ideal das variáveis tipo e percentual de fibra.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foram analisadas as propriedades e desenvolvida a
dosagem preliminar CPR, definindo a quantidade de
cada componente pelo método do empacotamento
“Andreassen Modificado” proposto por Dinger e
Funk (1992, citado por VANDERLEI, 2004). Em seguida foram moldados corpos de provas sem fibras
de aço, variando a relação água-cimento (a/c) para
determinar a dosagem ideal. Definida a relação a/c,
os experimentos foram analisados através de um
planejamento fatorial 3² sendo considerado duas
variáveis independentes: tipo de fibra e porcentagem
de fibras, variando em três níveis cada um. Posteriormente foram moldados os corpos de prova cilíndricos
com fibras de aço. Estão sendo realizados ensaios
de resistência axial simples e resistência a tração por
compressão diametral. Em seguida, será verificado o
método de superfície de respostas para interpretar o
comportamento das misturas e identificar as tendências de alteração de propriedades, para em seguida
avaliar a influência dos fatores e determinar a combinação ideal das variáveis.
RESULTADOS
Foi desenvolvida uma dosagem preliminar, procurando alcançar o menor desvio padrão, entre a por-

centagem da mistura calculada com a do método de
“Andreassen Modificado”. Realizando as dosagens
variando a relação a/c, obteve-se que a relação a/c
de 0,30 possui melhor homogeneização e trabalhabilidade, apresentando baixa porosidade. Os corpos
de provas com fibras de aço apresentaram maiores
resistências aos esforços de compressão e a tração em
relação ao corpo de prova sem fibras, ressalta-se que
os resultados variam com a taxa de fibra utilizada.
Após aplicado o método de superfície de respostas
para interpretar o comportamento das misturas, será
possível identificar que a resistência a tração pode
variar com a taxa utilizada, na qual os modelos com
fibras apresentam uma tensão maior do que os sem
fibras.
CONCLUSÕES
O método empregado foi viável e o CPR apresentou
baixa porosidade concedendo altas resistências. As
fibras de aço ficaram dispersas dentro da matriz do
CPR, porém tenderam a ficar no fundo da mistura,
sendo necessário finalizar com uma mistura manual, contudo, promovem aumento da resistência à
compressão e à tração. A resistência do CPR aumenta quando diminui a relação a/c. Ressalta-se que a
obtenção do CPR é de grande dificuldade exigindo
precisão na dosagem e mistura, bem como utilização
de materiais adequados.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
VANDERLEI, R. D. Análise experimental do concreto de pós reativos: dosagem e propriedades mecânicas. Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.
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Desenvolvimento e
caracterização do compósito
confeccionado a partir da
reciclagem de cápsulas de café
AUTORA
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CO-AUTORES
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Título em Inglês: Development and
characterization of composite made from
recycled coffee capsules
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: reciclagem - cápsulas de café construção civil
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: isabela.roma@usp.br;
javierpablos@usp.br

OBJETIVOS
O principal objetivo deste trabalho foi caracterizar,
de acordo com uma metodologia pré-definida [1],
o compósito desenvolvido a partir da reciclagem de
cápsulas de café expresso e indicar sua utilização
pelo setor da construção civil.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Para tanto, foram coletadas cápsulas de café expresso utilizadas em três estabelecimentos comerciais da
cidade de São Carlos/SP. Na sequência, estas cápsulas foram submetidas ao processo de secagem em
estufa à temperatura constante de 50°C durante
72 horas. A partir deste procedimento, foi possível
triturar e moer as cápsulas de café e transformá-las
em agregado reciclado. Este agregado reciclado foi
incorporado a porções de resina vegetal de mamona.
Por sua vez, a mistura foi introduzida em uma forma
metálica de dimensões de 250 x 300 mm e espessura de 9 mm e submetida ao processo de moldagem
por compactação em uma prensa térmica instalada
no Laboratório de Construção Civil do IAU/USP à
temperatura constante de 50°C durante 15 minutos.
Posteriormente, foram realizados ensaios de propriedades físicas (absorção de água e inchamento),
condutividade térmica e flamabilidade do compósito
desenvolvido a fim de verificar seu potencial de aplicação na construção civil.
RESULTADOS
A partir dos ensaios realizados com o compósito desenvolvido neste trabalho quando comparados com
materiais usualmente aplicados pelo setor da con-

strução civil como placa cimentícia, gesso acartonado
e OSB, é possível verificar na Tabela 1 os seguintes
resultados. Para a realização dos ensaios, cabe ressaltar que foram consideradas as mesmas espessuras em
todos os materiais analisados.
CONCLUSÕES
A partir do exposto, é possível indicar a utilização do
material desenvolvido pelo setor da construção civil,
uma vez que, além deste material apresentar resultados técnicos satisfatórios quando comparado com
materiais utilizados pelo setor da construção civil,
apresenta viabilidade ambiental por proporcionar a
reciclagem das cápsulas de café expresso, até então,
grande passivo ambiental.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] BALDAN, V. J. S. Desenvolvimento e caracterização de placas
poliméricas confeccionadas a partir da reciclagem do resíduo
industrial de poliuretana termofixa. Dissertação (Mestrado). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São
Carlos, 2015.

Fonte: Autor, 2018
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Análise da resistência de
concreto de alto desempenho
(CAD) em ambientes de baixa
temperatura
AUTOR
MATHEUS HENRIQUE VERONEZI FARIA
CO-AUTOR
FELIPE DE CAMPOS LOCH
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO

Título em Inglês: Analysis of high performance
concrete resistance (cad) in low temperature
environments
Área de Pesquisa: Construção Civil
Palavras Chave: Baixa temperatura - CAD Resistência
Projeto: Iniciação Científica
Contato: matheus_hvf@hotmail.com

OBJETIVOS
As câmaras frias industriais, utilizadas para armazenagem de alimentos, podem alcançar temperaturas
extremas de até -40°C, sendo necessários projetos
específicos que garantam a eficiência do isolamento
térmico e, também, a resistência à umidade e produtos químicos proveniente das sanitizações. Para que
o concreto seja uma alternativa para essas estruturas
é necessário que tenha grande durabilidade capaz de
resistir a agressividade do ambiente. O objetivo deste
trabalho é analisar resultados de ensaios de compressão de concreto de alto desempenho exposto
a uma faixa de temperatura de -35°C a -40°C (±5) e
verificar qual a influência do tempo de cura e tempo
de exposição a baixas temperaturas.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foi utilizado traço de concreto com características
frequentemente utilizadas em pisos industriais de
câmeras frias sendo: fck 30 MPa, fctM,k 4,20 Mpa,
cimento Portland de alta resistência inicial V ARI (350
a 370kg/m³), Brita 0 e 1, areia média, relação água/
cimento: 0,50 e fibras de polipropileno/vidro 12mm
(0,600kg /m³). Foi utilizado um planejamento fatorial
3², com duas variáveis independentes: tempo de cura
e tempo de exposição a baixas temperaturas. Nos
testes preliminares foram confeccionados 6 corpos
de prova cilíndricos (10x20 cm), divididos em 3 lotes.
Sendo o 1° acondicionado em temperatura ambiente
e o 2° acondicionado em câmara fria (-35°C a -40°C)
ambos com tempo de cura de 7 dias e o 3° sem tempo de cura apenas o tempo de 24 horas para desmolda do corpo de prova e após condicionado a baixa
temperatura.

RESULTADOS
O trabalho teve como resultado parcial o valor dos
corpos de prova rompidos há 7 e 28 dias em temperatura ambiente e em ambiente refrigerado. Os resultados obtidos podem ser observados no gráfico 1.
CONCLUSÕES
Com os resultados parciais observou-se que a baixa
temperatura não influenciou a resistência à compressão do concreto exposto a baixa temperatura
quando respeitada a cura, quando não, esse tempo teve influência significativa, assim tendo como
resultado parcial a influência da temperatura na
resistência quando não respeitado o tempo de cura
correto.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LIMA, S.M. Concreto de alto desempenho aplicado a sistemas de
processamento e armazenagem de alimentos e baixas temperaturas, 2008. 232 f. Tese (Doutora em engenharia civil) - Escola de
engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
[2008].

Gráfico 1 – Resistência (Mpa) x Dias de vida
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Arte e mercado: Vik Muniz e a
“imagem-marca” do artista
AUTORA
MARINA BONESSO SABADINI
CO-AUTOR
RUY SARDINHA

OBJETIVOS
Esse projeto teve como objetivo geral analisar o
mercado arte e sua relação com os artistas com base
em uma leitura crítica de seu funcionamento. Sendo assim, buscou entender a íntima relação entre
a pretensa liberdade na produção da obra e as
necessidades postas por um sistema de valorização
financeira, destacando o papel do branding pessoal
dos artistas. Tomou como objeto de estudo a obra e
carreira do artista plástico Vik Muniz.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa teve um caráter descritivo e interpretativo e usou como base um levantamento bibliográfico
e iconográfico a respeito da inserção da arte e do
papel do artista no mercado de arte brasileiro. A bibliografia foi analisada e sistematizada com o objetivo
de entender e refletir a respeito das mudanças no
cenário artístico e a influência do mercado na produção de arte contemporânea.

Título em Inglês: Art and the market: Vik
Muniz and the artist's branding
Área de Pesquisa: Artes Plásticas
Palavras Chave: Mercado de arte - Imagemmarca - Vik Muniz
Ag. Financiadora do Projeto: Outros
Projeto: Iniciação Científica
Contato: marina.sabadini@usp.br;
rsard@sc.usp.br

RESULTADOS
Durante sua história e seu desenvolvimento, a Arte
sempre esteve sujeita a padrões impostos a ela, que
delimitavam sua produção. Acreditou-se que ao ser
desvinculada do conceito de belo clássico, a arte ganharia grande liberdade, porém, atualmente, numa
sociedade capitalista, a produção artística acaba
muitas vezes se sujeitando aos desejos do mercado.
A partir dos anos 60/70, a produção cultural passa a
fazer parte das produções de todas as outras mercadorias em geral, sendo assim, o mercado de arte
insere o artista na economia social, transformando
valores artísticos em valores econômicos, essa transformação é feita a partir de uma série de fatores
que legitimam a obra. Nesse mercado, é criada uma

experiência estética, que consiste na criação de um
mundo próprio e único ao redor da arte, no qual a
obra passa a ter um valor de discurso mais elevado, o
que também afeta seu valor econômico. Para entender tal efeito do mercado na arte e compreender
o seu papel como limitador e modelador da produção artística, foram analisadas a obra e a carreira
de Vik Muniz: artista brasileiro que realizou inúmeras
exposições em importantes museus e galerias de
diferentes países do mundo. Sua “imagem-marca”,
ou seja, como o público o reconhece e o identifica, é
caracterizada pela releitura de obras famosas utilizando-se de materiais inusitados. A partir da relação
entre a arte e o mercado, podem ser observadas as
necessidades postas por um sistema de valorização
financeira, que acaba delimitando sua produção e
restringindo suas experimentações.
CONCLUSÕES
A análise mostrou que o mercado esteve fortemente
presente na carreira profissional do artista, durante
muitos anos, Vik Muniz acabou preso a um único
estilo, caracterizando assim seu norte estético, o que
construiu sua “imagem-marca” e consequentemente
contribui para o branding pessoal do artista, portanto, ao mesmo tempo em que o artista ganha fama,
ele perde sua liberdade artística.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENHAMOU, F. A Economia da Cultura. São Paulo: Ateliê Editorial,
2007.
GREFFE, X. Arte e Mercado. 1.ed. São Paulo: Iluminuras: Itaú Cultural, 2013.
SARDENBERG, R. Arte Contemporânea no século XXI: 10 Brasileiros
no Circuito Internacional. Rio de Janeiro: Capivara, 2011.
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Trisha Brown: a apropriação do
espaço urbano pela dança
AUTOR
RODOLFO SILVA MARTINS
CO-AUTOR
RUY SARDINHA

Título em Inglês: Trisha Brown: Appropriation
of Urban Space by Dance
Área de Pesquisa: Dança
Palavras Chave: Espaço Urbano - Intervenção
de Arte - Trisha Brown
Ag. Financiadora do Projeto: CAPES
Projeto: Iniciação Científica
Contato: rodolfo.silva.martins@usp.br;
rsard@sc.usp.br

OBJETIVOS
A presente pesquisa objetivou compreender o trabalho da coreógrafa americana Trisha Brown e sua
atuação na Downtown Scene nova-iorquina nos anos
1970 como meio de questionamento e instauração
de novas formas de apropriação do espaço urbano
pela Dança Pós-moderna.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Sendo de caráter descritivo e interpretativo, a
pesquisa procurou responder às questões e hipóteses
propostas a partir de um estudo inicial por meio de
um levantamento bibliográfico e iconográfico mais
sistemático e posterior análise e síntese do material
obtido.
RESULTADOS
Partindo da problemática da espetacularização das
cidades, que tem como resultado espaços urbanos
pobres em participação popular e experiências,
percebemos nas intervenções artísticas no espaço urbano um meio para o questionamento e apropriação
crítica desse processo. As manifestações observadas
na Downtown Scene de NY nos anos 70 são exemplos
de tal resistência, marcadas pela crítica às instituições
tradicionais de arte, novas articulações entre os artistas e apropriações de espaços alternativos. Uma das
pioneiras desta cena vai ser Trisha Brown. Esta Coreógrafa vai ajudar na consolidação da Dança Pós-moderna, sendo que seus trabalhos neste período vão
incorporar o espaço urbano, como Men walking on
the side of building (1970), Roof Piece (1971) e Group

of primary accumulation (1972), sendo marcados por
uma crítica às instituições tradicionais da dança e
pelo uso de espaços alternativos ao teatro proscênio.
CONCLUSÕES
Com o estudo deste período e da obra de Brown,
percebemos como a arte, em especial a dança, levanta discussões sobre a constituição e apropriações
do espaço urbano. Pioneira nesse tipo de questionamento, Trisha Brown abriu um amplo caminho para
se repensar o papel social, crítico e estético da dança,
bem como novas formas de apropriação do espaço
urbano.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRITTO, F. D.; JACQUES, P. B. Corpocidade: arte enquanto micro-resistência urbana. In: Fractal: Revista de Psicologia. [s.n.], 2009. p.
337–349.
COSTA, A. P. Downtown scene: arte e política no espaço urbano.
Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2016.
URSINI, G. B. M. et al. Desvendando Trisha Brown: descrição da
obra dessa coreógrafa e dançarina. 2016.
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Elizabeth Siddal: a artista e
a influência das iluminuras
medievais em suas OBRA
AUTORA
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CO-AUTORA
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UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAER

Título em Inglês: Elizabeth Siddal: the artist
and the influence of medieval illuminations in
her work
Área de Pesquisa: Fundamentos e Crítica das
Artes
Palavras Chave: Mulher - Artista - Pré-Rafaelitas
- Iluminuras Medievais
Ag. Financiadora do Projeto: CNPq - PIBIC
Projeto: Iniciação Científica
Contato: thaynabqf@gmail.com;
valgarcia2003@gmail.com

OBJETIVOS
Elizabeth Siddal é a mulher-artista estudada e discutida no presente artigo. Inserida num contexto de
limitações enquanto mulher do século XIX, foi impedida de receber reconhecimento público por seus
trabalhos. Esta pesquisa de iniciação científica tem o
objetivo de contribuir para o reconhecimento dessa
figura feminina que nos apresenta a multiplicidade
de papéis femininos – musa, pintora, poetisa – nem
sempre abertos às mulheres do mundo vitoriano.
Trata-se, portanto, de evidenciar a importância da
artista para história da arte, na medida em que busca
compreender seus desenhos inspirados em iluminuras
medievais.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa se baseou em livros e publicações britânicas, americanas e canadenses que tratam sobre a
produção artística de Siddal e a sua relação com as
ilustrações de manuscritos medievais. Foi realizado
levantamento iconográfico dos desenhos da artista
e o material coletado permitiu a realização de uma
análise comparativa entre as obras de Siddal e as iluminuras. Explora-se o tema pictórico, o uso das cores,
a iluminação e as características técnicas usadas pela
artista.
RESULTADOS
Na pequena, porém valiosa produção de Siddal,
nota-se semelhanças evidentes com o estilo que os

Pré-Rafaelitas adotaram na década de 1850. Nesse
período, diversos artistas da Irmandade usaram iluminuras medievais como modelos para suas pinturas
e essa influência também está presente nas obras
de Siddal, como em Clerk Saunders (1857) e Lady
Affixing Pennant to a Knight’s Spear (1856), principalmente no que se refere à temática medieval,
mas também no contorno claro, na simplicidade da
composição, falta dos contrastes entre luz e sombra,
assim como o uso de cores brilhantes. Na Irmandade
Pré-Rafaelita, Siddal e Rossetti foram os únicos a reproduzir totalmente iluminuras de manuscritos medievais. Nesse sentido, identificamos a maior inspiração
da artista, a coleção de obras de Christine de Pisan,
que contém 130 iluminuras.
CONCLUSÕES
O processo de revalorização de Siddal está em andamento, principalmente no contexto anglofônico e o
presente artigo contribui para a aproximação dessa
ressignificação enquanto mulher e artista que, mesmo diante de limitações, foi capaz de produzir obras
de grande valor para a Irmandade Pré-Rafaelita.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRAESEL, M. The Influence of Medieval Illuminated Manuscripts
on the Pre-Raphaelites and the Early Poetry of William Morris.
Londres: Journal of William Morris Studies, 2004.
LEWIS, R. C. Poems and Drawings of Elizabeth Siddal. Ed limitada.
Wolfville: Wombat Pr, 1997.
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Urbanismo paramétrico: um
diálogo entre parâmetros,
cibernética e atores urbanos
AUTOR
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CO-AUTORA
ANJA PRATSCHKE

Título em Inglês: Parametric urbanism: a
dialogue between parameters, cybernetics and
urban actors
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Parametrização - Urbanismo Cibernética
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: lucas.chico@usp.br;
pratschke@sc.usp.br

OBJETIVOS
A pesquisa busca entender o processo de projeto
urbano atrelado aos campos da parametrização, cibernética e atores urbanos. Os conceitos relacionados
à parametrização são a modelagem da informação
da cidade, (City Information Modelling, CIM) e a parametrização urbana atrelada a processos de georreferenciamento, cultura digital e o conceito de cidades
inteligentes. No campo da Cibernética, buscou-se
compreender as teorias da cibernética de primeira
e segunda ordens. No tocante aos atores urbanos,
questionou-se o papel do arquiteto e urbanista, do
poder público e da comunidade diante da produção
do espaço urbano.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa foi dividida em 2 semestres. No primeiro,
houve leitura bibliográfica para criar um respaldo
teórico nas áreas indicadas pelos objetivos, levantamento de estudos de caso dos masterplans elaborados pelo escritório Zaha Hadid Architects Associates
e aproximação de plataformas digitais de projeto
urbano. No segundo semestre, realizou-se uma comparação metodológica entre o processo de projeto
urbano abordado pela disciplina IAU0733 Projeto
III-A e o método aplicado no contexto da pesquisa,
auxiliado pelas plataformas digitais e entrevista à um
especialista da área de georreferenciamento.
RESULTADOS
Houve a possibilidade de comparações metodológicas entre os processos desenvolvidos na disciplina e
na pesquisa, e o embasamento teórico foi determi-

nante para compreender o grau de sua aplicação
prática. Com isso foi possível elaborar dois fluxogramas: O primeiro representando o fluxo ideal das
informações da cidade (baseado nas teorias) e o
segundo o fluxo real dessas informações (baseado
nos experimentos e estudos de caso).
CONCLUSÕES
A cidade pode ser entendida através de uma abordagem sistêmica complexa, baseada em modelos
desenvolvidos pela Cibernética e conceitos correlatos.
A materialização destes conceitos se mostra incompleta, como demonstram os experimentos, o que
gera uma fragmentação da informação e a perda de
dados durante o processo de projeto. Por outro lado,
existem diversos atores urbanos que tencionam a formação da cidade, influenciando no processo de projeto desde a coleta de dados até a implementação
das intervenções urbanas, cabendo ao arquiteto e
urbanista atuar como articulador desses interesses.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
De Amorim, Arivaldo Leão. Discutindo City Information Modelling
(CIM) e conceitos correlatos. Gestão e tecnologia em projetos. São
Paulo, v. 10, n.2. P. 87 a 99, jul/dez., 2015. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.11606/gtp.v10i2.103163
Da Silva, Robson Canuto. Urbanismo Paramétrico: Parametrizando
Urbanidade. Recife, 2009. Dissertação de Mestrado disponível em:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/2916
STASI, M.G. Quão cibernética é a parametrização? V!RUS, São
Carlos, n. 11, 2015. p. 4. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/
virus/virus11/secs/nomads/virus_11_nomads_1_pt.pdf
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Título em Inglês: Parametric modeling of
the university buildings: documentation and
maintenance
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: BIM - Documentação Manutenção
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: rjgfo@usp.br;
marcio@sc.usp.br

OBJETIVOS
Desenvolver modelos tridimensionais integrados de
projetos (BIM) de um edifício selecionado do campus
2 da USP em São Carlos a partir dos projetos executivos das edificações e de levantamentos “as built”,
para auxiliar a gestão da manutenção dos edifícios,
resultando no desenvolvimento de plantas e cadastro de informações sistematizadas para identificação
detalhada de elementos construtivos.

CONCLUSÕES
Com o modelo produzido, é possível acessar as plantas e vistas com alto nível de detalhamento e precisão, além de simular estudos solares baseados no
norte verdadeiro e localização real da edificação, e
ainda estudos de vistas em perspectiva e de percursos
virtuais. Há ainda, para usuários com capacitação em
BIM, a possibilidade de prosseguir com a modelagem
dos outros blocos do edifício.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
O desenvolvimento foi dividido em quatro fases:
capacitação em modelagem BIM; levantamento de
dados a partir de arquivos DWG e fotografias do
edifício; modelagem do edifício; identificação das
informações dos detalhes construtivos. O trabalho se
caracteriza como uma proposta de extensão inovadora e foi desenvolvido no contexto de uma bolsa
PUB (Programa Unificado de Bolsas), modalidade de
cultura e extensão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RESULTADOS
Como resultado, foram obtidas plantas, cortes, fachadas, modelos tridimensionais e tabelas de quantitativos. Foi pontuado o que foi construído e comparado com o projeto original, evidenciando diferenças
do projeto “as project” e “as built”. O intuito é
atualizar o modelo com informações atuais e manter registros fiéis, garantindo maior possibilidade de
manutenção e documentação sobre o edifício.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Estratégia
Nacional de Disseminação do BIM BR. Brasília, 2018. Disponível
em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/ce-bim>. Acesso em 23 ago. 2018.

Figura 1: Modelo tridimensional da edificação

65

SESSÃO TEMÁTICA

PARTICIPAÇÃO
SOCIAL 1

26

O

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Tecnologias Sociais Em São
Carlos: potencialidades
e desafios a partir de
experiências em curso
AUTOR
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CO-AUTOR
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Título em Inglês: Social technologies in são
carlos: potentialities and challenges from
current experiences
Área de Pesquisa: Ciências Ambientais
Palavras Chave: Tecnologias Sociais Sustentabilidade - Desenvolvimento
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: edimilson.rodrigues.santos@usp.br;
mbuzzar@sc.usp.br

OBJETIVOS
Avaliar potencialidades e desafios das Tecnologias
Sociais em São Carlos – SP a partir de experiências em
curso.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
O levantamento de dados, precedido de um levantamento bibliográfico, foi realizado através de entrevistas semiestruturadas a representantes de organizações sociais que as constroem ou construíram
na cidade de São Carlos - SP. Estas foram (i) a Rede
Emancipa de Educação Popular; (ii) o Grupo de Estudos e Intervenções Socioambientais (GEISA); (iii) o
Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária (NuMI);
e (iv) a Oscip Associação Veracidade.
RESULTADOS
Destacaram-se como potencialidades das TS: a capacidade de mobilização de coletividades; a subjetivação crítica acerca da realidade ambiental, social
e econômica local; o resgate de memórias do lugar;
a possibilidade de transformação dos mesmos contextos em que elas emergem; melhorias no controle
social dos processos que as envolvem. Como desafios,
tem-se as limitações das institucionalidades que as
abarcam; a volatilidade de atividades que tenham
teor “voluntário”; e o componente cultural que dificulta a construção de processos participativos.
CONCLUSÕES
As TS mostraram-se não apenas como uma forma de
atuar tecnicamente sobre problemas, mas de confer-

ir visibilidade e potência a aspectos relacionados a
culturas locais, tensionando as institucionalidades. Os
lugares e a dimensão do cotidiano parecem assumir
novamente uma importância nos dias de hoje, sendo
as TS uma possibilidade de atuar sobre tal dimensão,
não revertendo quadros gerais, mas subjetivando
criticamente a realidade local e convidando coletividades à participação, mesmo diante da atual crise
democrática.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DAGNINO, Renato (org.). Tecnologia Social: Ferramentas para
construir outra sociedade. Campinas - SP: Komedi, 2010.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à
consciência universal. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001.
NUMI. Home page NuMI-EcoSol. Site da organização. Disponível
em: <http://www.numiecosol.ufscar.br/numi- ecosol/numi-ecosol>.

Figura 1: Feira de produtos da Economia Solidária. (NuMI, 2018)
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Prática de Bioconstrução do
grupo GEISA USP-São Carlos
AUTOR
ARUÃ FAVA DA COSTA
CO-AUTORA
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Título em Inglês: Bioconstruction Practice of
GEISA USP Group - São Carlos
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: bioconstrução - GEISA - tijolo
de adobe
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Tecnológica
Contato: aruanfava@usp.br;
inoakemi@sc.usp.br

OBJETIVOS
Os objetivos gerais foram traçados para adquirir
uma base teórica e prática sobre técnicas de bioconstrução, dialogando com a permacultura; estabelecer
uma relação mais próxima entre a universidade e os
produtores locais; analisar as demandas reais do sítio
e estabelecer planos e esquemas para a implantação
da bioconstrução. Durante o andamento do projeto
também ocorreu mudanças de focos e o surgimento
de novos objetivos, como: iniciar nossas atividades na
estrutura do GEISA (Grupo de Estudo e Intervenções
Socioambientais) conhecida como “Sede”; fazer
levantamento histórico da estrutura e das técnicas
implantadas anteriormente e, por fim, projetar as
novas técnicas que serão utilizadas na Sede.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Durante nossas atividades no Sítio Centenário foi
realizado o mapeamento do local com fotos e anotações. Em seguida realizamos a construção de uma
estrutura para o armazenamento de um maquinário
utilizado pela produtora local, com a técnica de boca-de-peixe no bambu e a reutilização de uma telha
já existente no local. Já na Sede do GEISA realizamos a fabricação de tijolos de adobe utilizando uma
forma de madeira com dimensões 30x15x10 e com
proporção de terra, areia e feno de 2:1:1/2 respectivamente.
RESULTADOS
Durante a confecção da estrutura no Sítio Centenário
percebemos que não possuímos o conhecimento de
construção básica, o que dificultou na exatidão da
estrutura. Entretanto ela foi realizada e atualmente
está sendo utilizada para seu propósito. Em relação
à Sede do GEISA ocorreu a total integração de nosso

grupo com as atividades que a estrutura participa,
como a SEA (Semana da Engenharia Ambiental) e o
Trote Solidário dos Calouros. Além disso foi realizado
seu mapeamento, medidas e desenho da estrutura
em 3D no SketchUp.
CONCLUSÕES
O projeto nos proporcionou grande desenvolvimento
pessoal e acadêmico, pois nos encontramos constantemente em desafios como: trabalho em equipe,
compreensão de fracassos e acertos, rápidas buscas
por alternativas otimizadas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MOLLISON, B,; Slay, R.M. Introdução a Permacultura.
LÓPES, Oscar Hidalgo, Bamboo gift of gods, Colômbia, Oscar
Hidalgo Lópes, 2003.
HOLMGREN, David. Resumo dos Conceitos e Princípios Apresentados em Princípios e Caminhos da Permacultura além da Sustentabilidade, 2007.

Figura 1: Sede representada no SketchUp
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Título em Inglês: Widening dialogues:
Requirements for the development of popular
participation interfaces on BIM platform
Área de Pesquisa: Tecnologia de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Participação popular - BIM Plataformas web
Ag. Financiadora do Projeto: FAPESP
Projeto: Iniciação Científica
Contato: dayanna.sousa@usp.br;
tramont@sc.usp.br

OBJETIVOS
Compreendendo a participação efetiva da população em obras públicas como um fator essencial e a
capacidade do BIM (Building Information Modeling)
de dar apoio a esse processo [1], a presente pesquisa
tem por objetivo geral a definição de requisitos e
estudos prototípicos para o desenvolvimento de uma
ferramenta digital que auxilie a inclusão de pessoas
sem formação técnica específica da área AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) em processos de
projeto desenvolvidos em plataforma BIM.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Após a caracterização de demandas e estudo de experiências existentes de uso de ferramentas digitais
para participação social, foram coletados dados de 52
plataformas existentes mundialmente que possuíssem ferramentas de interesse da pesquisa e interação
com o BIM. Dessas, foram selecionadas para teste 17
plataformas pautadas em gerenciamento e visualização de projeto. Foram então selecionadas 6 plataformas como base para a interface e possibilidades
de comunicação tecnológica da plataforma. Com
isso, a concepção da interface e das funcionalidades
necessárias à plataforma pôde ser iniciada. Também
são estudadas possibilidades de interação tecnológica entre a plataformas online e o BIM. Os próximos
passos envolvem a revisão dos requisitos através de
validações prototípicas - testes e pré-testes - da ferramenta em ambiente controlado com usuários não
técnicos.
RESULTADOS
Como resultados parciais do trabalho, foi possível
compreender e categorizar aspectos da participação

social através de meios digitais e de funcionalidades
relevantes a esse processo presentes nas plataformas
testadas. A partir disso também foi possível o estabelecimento de requisitos iniciais para a interface e funcionalidades da plataforma para participação social
com base em BIM.
CONCLUSÕES
A partir dos estudos realizados e dos resultados
obtidos, entende-se inicialmente que uma ferramenta digital acessível que viabilize o uso do BIM em
processos participativos pode agregar a inclusão da
população em projetos públicos, contribuindo com a
abrangência e transparência dessas obras.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] RAHMAN, R; AB. DAY, A. A comparative study of digital and
traditional tools for participative design. Computing in architecture - re-thinking the discourse: the second international conference
of the Arab society for computer aided architectural design - II
ASCAAD. Sharjah: United Arab Emirates, 2006.

Figura 1: Estudo preliminar de interface
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Implementação de tecnologia
de saneamento rural no
assentamento Nova São Carlos,
São Carlos – SP
AUTOR
MARIO BERNI DE MARQUE
CO-AUTOR
MARCEL FANTIN

Título em Inglês: Implementation of rural
sanitation technology in the settlement Nova
São Carlos, São Carlos - SP
Área de Pesquisa: Saneamento Ambiental
Palavras Chave: Assentamento rural tratamento de esgoto - tecnologia
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: mariodmarque@gmail.com;
marcel.fantin@hotmail.com

OBJETIVOS
Este projeto busca interagir e dialogar com a população do assentamento Nova São Carlos, ampliando
a ponte entre Universidade e comunidade, através
do Grupo de Estudos e Intervenções Sócio Ambiental
(GEISA), levando tecnologias alternativas de tratamento de esgoto às comunidades rurais que não são
atendidas pela rede municipal de saneamento básico.
Com isso, aplicando a verdadeira extensão universitária com troca de conhecimentos entre o meio
acadêmico e a sociedade.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Para a aplicação da tecnologia social, foram estudadas maneiras descentralizadas para o tratamento
de esgoto em área rural, dentre elas, banheiro seco,
fossa biodigestora, tanque de evapotranspiração e
o tanque séptico com filtro anaeróbio (TASFA). Das
tecnologias citadas, a única que não foi aplicada
pelo GEISA foi o TASFA, portanto optou-se por esta
para construção em um lote do assentamento. Após
a escolha da tecnologia, utilizou-se o diagnostico
qualitativo realizado pelo GEISA em 2017, para selecionar o lote que trabalhará com o grupo na construção do projeto. O TASFA (figura 1) é composto
por um tanque séptico, seguido de um tanque com
filtro anaeróbio, feitos com caixas d’água, e posteriormente uma zona de raízes para o efluente tratado.
O dimensionamento do tanque séptico (2000L) e do
tanque com filtro (1000L) foram baseados na NBR
7229:1993 e NBR 13.969:1997 para construção da
tecnologia.

RESULTADOS
A tecnologia social está prevista para ser construída
no final do mês de setembro, em formato de oficina
para que pessoas, além dos moradores do lote, possam conhecer e reproduzir tal tratamento de esgoto
na própria residência. O projeto está dimensionado
com previsão de gastos em R$ 1.750,00 reais, com
possibilidades de contribuições e doações por parte
da universidade e empresas que apoiarem o projeto.
CONCLUSÕES
Devido aos outros trabalhos realizados pelo GEISA
no mesmo período, não foi possível a aplicação da
tecnologia antes do encerramento do relatório final
do projeto, porém concluiu-se a maior parte do que
estava proposto. Além, foi comprovada a real necessidade de tecnologias alternativas para tratamento
do esgoto em áreas rurais onde não há saneamento
básico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
NBR 7229 – Projeto, construção e operação de tanques sépticos.
Rio de Janeiro, ABNT, 1993. NBR 13969 - Tanques sépticos- Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes
líquidos. Rio de Janeiro, ABNT. 1997

Figura 1: Ilustração do TASFA. Fonte: próprio autor.
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Trabalho laureado com
menção honrosa.
Selecionado dentre os 11
melhor avaliados no evento

Trabalho de destaque: um dos
11 melhor avaliados, dentre os
64 apresentados na primeira
etapa do evento

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Levantamentos e leituras
de estudos de casos sobre a
inserção de recursos digitais
na gestão e preservação do
patrimônio
AUTORA
MARIA CLARA CARDOSO
CO-AUTORA
ANJA PRATSCHKE

Título em Inglês: Surveys and case studies on
the use of digital resources in management
and preservation of cultural heritage
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Patrimônio - Mídias Digitais Preservação
Ag. Financiadora do Projeto: FAPESP
Projeto: Iniciação Científica
Contato: maria3.cardoso@usp.br;
pratschke@sc.usp.br

OBJETIVOS
A pesquisa de iniciação científica sob orientação da
Professora Dra. Anja Pratschke, do grupo de pesquisa
Nomads.usp., foi realizada entre março de 2017 a
junho de 2018, inserida na linha de pesquisa Patrimônio Cultural e Mídias Digitais. O objetivo geral visou
a construção de um quadro de referências conceituais que abarcou processos de gestão e educação
patrimonial para proteção e preservação dos bens
patrimoniais por meio de experiências que se utilizam de tecnologias e metodologias inovadoras.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Utilizou-se nesse trabalho uma metodologia exploratória de caráter qualitativo. Inicialmente foi realizado
um aprofundamento teórico sobre conceitos base,
para em seguida debruçar-se sobre o levantamento
e fichamento de oito projetos de referência, entre
eles Semente Digital, Memórias de um Velho Engenho, InfoPatrimônio e Emociona CR que, mediados
por recursos digitais, promovem a educação e gestão
do patrimônio. A parte experimental aconteceu na
colaboração com dois projetos pilotos desenvolvidos dentro de pesquisas de doutorado, alinhados à
mesma temática. Colaborou na implementação de
um percurso virtual, através de Qr Codes, instalados
no prédio da antiga Estação Ferroviária de São Carlos,
que identificam de maneira interativa a história e
memória do lugar, e no Workshop de Fotocolagem
digital, realizado com adolescentes de 13 a 16 anos
para levantamento e registro gráfico do patrimônio
arquitetônico da cidade de Brotas. Por fim, realizou-

-se a sistematização dos dados e síntese dos resultados em um quadro analítico das referências.
RESULTADOS
Obtivemos dois resultados, o aprofundamento de
definições e referências teóricas de conceitos relacionados à área da pesquisa e a compilação de oito
exemplos de casos levantados de fontes secundárias
em um quadro analítico. O mesmo auxiliou no processo comparativo das tecnologias digitais utilizadas
e no entendimento de suas possibilidades de implementação no campo da gestão e da educação pelas
políticas nacionais.
CONCLUSÕES
O trabalho realizado considerou que os recursos
digitais devem ser implementados como parte das
políticas de preservação do patrimônio cultural. Através de tecnologias digitais específicas, especialmente
aquelas mediadas por dispositivos móveis, torna-se
possível com custo relativamente baixo o envolvimento da população no seu espaço para permitir
uma nova visão de futuro sobre referências históricas
que constroem o ambiente habitado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HORTA, M.de L. P.; GRUNBERG, E.; MONTEIRO, A. Guia básico de
educação patrimonial. Brasília: IPHAN; Museu Imperial,1999.
MOREIRA, M. C.; ROCHA, J., MARTINS J. História e tecnologia:
preservação do património tatuário como identidade cultural luso-brasileira. São Paulo: Revista Projeto História, 2007.
PIMENTEL, K.; TEIXEIRA, K. Virtual reality - through the new
looking glass.New York: McGraw-Hill, 2ed., 1995.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
A casa de vidro e seu
acervo documental
AUTORA
LAURA DE FREITAS PINHEIRO
CO-AUTORA
ALINE CORATO

Título em Inglês: Casa De Vidro And Its
Documental Collection
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Casa de Vidro - Casa Museu Patrimônio
Ag. Financiadora do Projeto: Outros
Projeto: Iniciação Científica
Contato: laura.pinheiro@usp.br;
alinecoelho@sc.usp.br

OBJETIVOS
Sistematizar e avaliar documentos referentes à Casa de
Vidro, de Lina Bo Bardi. Contribuir com os estudos para
elaboração de um Plano de gestão e conservação desta
obra, dentro da frente responsável pela documentação
histórica, coordenada pela prof. Aline C. S. Corato, no
projeto Casa de Vidro: an icon of modern architecture
and conservation, (financiado pelo programa Keeping
it Modern, da The Getty Foundation), com coordenação geral do prof. Renato Anelli.

CONCLUSÕES
Foi possível evidenciar lacuna de estudos sobre as obras
do acervo e seus modos de exposição. Também foi possível construir perguntas sobre o papel de uma Casa Museu nas dinâmicas urbanas. Estas conclusões orientaram
a elaboração de um novo projeto de pesquisa intitulado
“De casa a museu: A Casa de Vidro e a Residência Oscar
Americano no contexto das transformações da cidade”
recentemente aprovado para financiamento pelo
PUB/USP, 2018.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Com duração de cinco meses, esta pesquisa ocupou-se, inicialmente, da sistematização de documentos
relacionados às coleções da Casa de Vidro. Em seguida, foi feita transcrição de parte das entrevistas
realizadas pelo orientador com colaboradores de Lina
Bo e Pietro Maria Bardi, assim como com membros do
Instituto. Para dar suporte ao trabalho, foi realizada
pesquisa bibliográfica sobre a História Oral e avaliação da contribuição deste método na reconstrução da
memória da Casa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RESULTADOS
Os documentos sistematizados permitiram observar uma
grande variedade de bens que pertenceram ao acervo
da Casa, incluindo quadros, tapetes, objetos de cerâmica
e esculturas, e compará-los com aqueles que atualmente compõem seu acervo. Por meio da transcrição das
entrevistas foi possível entender algumas dinâmicas
internas do Instituto Bardi como gestor desse patrimônio
e reconstruir parte do cotidiano da casa, quando ainda
servia de moradia ao casal Bardi.

SEMINÁRIO SOBRE MUSEUS CASA, 1., 1996, Rio de Janeiro, Anais

ANELLI, Renato. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi 2011: balanço e
perspectivas. In: Seminário Docomomo Brasil, 9,2011,Brasília.
Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp- content/uploads/2016/01/000_M24- OInstitutoBardi-ART renato_anelli.pdf>.
Acesso em: 01 ago. 2017.
CORATO, Aline Coelho Sanches.

Art, Architecture and Life:

The Interior of Casa de Vidro the House of Lina Bo Bardi and
Pietro Maria Bardi. In: MASSEY, A.; SPARKE, P. (Org.) Biography,
identity and the modern interior. Farnham: Ashgate, 2013, p. 145158.
do Primeiro Seminário sobre Museus Casa. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. Disponível em:
<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=BibObPub&pasta=Anais&pesq=>. Acesso em: 28 set. 2017.
VEALE, Sharon; SCHILLING, Kathleen. Talking history: oral story
guidelines. New South Wales Department of Environment and
Conservation, 2004.
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Trabalho de destaque: um dos
11 melhor avaliados, dentre os
64 apresentados na primeira
etapa do evento

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
A fortuna crítica e
iconográfica da Casa de Vidro
AUTORA
AMANDA BASSO MORELLI
CO-AUTORA
ALINE CORATO

Título em Inglês: The critical and iconographic
fortune of the Casa de Vidro
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Casa de Vidro - Lina Bo Bardi Pietro Maria Bardi
Ag. Financiadora do Projeto: Outros
Projeto: Iniciação Científica
Contato: amanda.morelli@usp.br;
alinecoelho@sc.usp.br

OBJETIVOS
Identificar, sistematizar e avaliar as fontes primárias
publicadas e fontes secundárias que trataram da
Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi, mapeando a fortuna
crítica e iconográfica da obra. A atividade insere-se
dentro da Task 1 do projeto Casa de Vidro: an icon
of modern architecture and conservation, financiado pelo programa Keeping it Modern, da The Getty
Foundation, com coordenação geral do prof. Dr.
Renato Anelli. A Task 1 consiste na reunião e sistematização da documentação histórica da Casa de Vidro
e é coordenada pela Prof.ª Dr.ª Aline Coelho Sanches
Corato. O objetivo desta atividade foi, também, dar
subsídios ao trabalho das demais equipes envolvidas no projeto e evidenciar lacunas e dados inconsistentes na bibliografia a respeito da edificação,
que pudessem guiar as demais pesquisas nas fontes
primárias dos acervos.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Inicialmente foram realizadas pesquisa e definição
da bibliografia; varredura de revistas em busca de
artigos e peças publicitárias da casa e digitalização de
documentos. Em seguida, foi feita a definição do formato das fichas para sistematização, de acordo com
os interesses da pesquisa. Foram, então, realizadas
leitura e fichamento; listagem de títulos recentes publicados; revisão e análise do material sistematizado.
As fichas acima citadas contêm uma síntese do texto
avaliado, sua origem, dados do autor, datas atribuídas ao projeto e construção da casa, assim como
imagens associadas.

RESULTADOS
Foram redigidas 82 fichas, organizadas por tipo e
data, que abarcam artigos, livros, peças publicitárias,
teses e dissertações, publicados ou defendidos entre
1949 e 2014. As fichas são complementadas pelas
imagens associadas aos documentos com indicação
de fotógrafo responsável e data quando indicado, resultando em álbum de imagens. O caderno com compilação das fichas foi disponibilizado para o grupo, e
se mostrou efetivo para circulação da informação.
CONCLUSÕES
Foi possível identificar momentos de concentração de
publicações e as interpretações e valores mais intensamente mobilizados em cada fase, e verificou-se que
a Casa ainda possui atualidade. Cruzando as informações com aquelas levantadas em fontes primárias
pela orientadora, precisaram-se as datas exatas de
projeto e construção da casa, que apresentavam
divergências nas publicações. No momento, artigo
está sendo redigido em conjunto com orientadora e
conclusões mais aprofundadas estão sendo desenvolvidas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARDI, L. B. Residência no Morumbí. Habitat, São Paulo, n. 10, p.
31-40, jan./fev./mar. 1953.
BARDI, L. B.; FERRAZ, M. (Org.). Casa de vidro, São Paulo, Brasil,
1950-1951. Lisboa/ São Paulo: Editorial Blau, Instituto Lina Bo e P.
M. Bardi, 1999.
OLIVEIRA, Olivia de. Sutis substâncias da arquitetura de Lina Bo
Bardi. São Paulo/ Barcelona: Romano Guerra/GG, 2006.
LIMA, Z. R. M. de A. Lina Bo Bardi. New Haven and London: Yale
University Press, 2013.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Referências arquitetônicas
do município de Paraty: do
seu período colonial aos dias
atuais
AUTOR
MICHEL CARVALHO DA SILVA
CO-AUTORA
NORA CAPELLO
UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

Título em Inglês: Architectural References Of
The Municipality Of Paraty: From The Colonial
Period To Current Days
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Paraty - Referências Patrimonialização
Ag. Financiadora do Projeto: Sem fomento
Projeto: Iniciação Científica
Contato: michelcarvalho177@gmail.com

OBJETIVOS
Estudar as intervenções e as apropriações no conjunto arquitetônico de Paraty do seu período colonial
até os dias atuais, para isso: Analisar quando da
elevação da cidade a monumento estadual em 1945
e os tombamentos subsequentes; Entender a relação
patrimônio/usuário; Compreender o processo que
está ocorrendo para obtenção de titulação como
patrimônio mundial.

CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos concluímos que
houve modificações no uso e características arquitetônicas do conjunto histórico que impactaram
diretamente na relação entre os usuários permanentes e temporários e os espaços construídos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
COTRIM, Cássio. Villa de Paraty. Rio de Janeiro: Capivara, 2012

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Consulta de referências bibliográficas publicados
sobre a cidade de Paraty, que incluem informações
disponíveis no portal do IPHAN, pesquisa de opinião,
legislação municipal, cartas patrimoniais e estudos
sobre o campo da preservação cultural, identidade e
memória.
RESULTADOS
Do seu uso, Paraty sofreu algumas descaracterizações. Muito da sua arquitetura neoclássica foi perdida devido a alterações de ruas e paisagem para dar
lugar a uma arquitetura homogênea. Como referência foram analisadas três edificações (Capela de Santa
Rita, Forte Protetor e a Santa Casa de Misericórdia);
constatou-se modificações do uso e entendimento
das setorizações das plantas. Durante o século XIX, as
casas do século anterior passavam por reformas e a
vila se expandia, eram então erguidos novos cunhais,
de modo a balizar e a cordear as casas de cada trecho
entre esquinas.

Figura 1: Esquemas cronológico de ocupação e atuação do IPHAN
em Paraty
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Obras públicas no Estado de
São Paulo: 1929-1963
AUTORA
BEATRIZ BORGES ARAUJO FROTA
CO-AUTOR
MIGUEL BUZZAR

Título em Inglês: Public Buildings In The State
Of São Paulo: 1929-1963
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Arquitetura Moderna - PAGE Arquitetura Eclética
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: beatriz.frota@usp.br;
mbuzzar@sc.usp.br

OBJETIVOS
O principal objetivo da pesquisa consiste no levantamento e na análise da produção de equipamentos
públicos no Estado de São Paulo dentro do recorte
temporal estabelecido entre os anos de 1929 e 1963.
Tal recorte inclui tanto a produção realizada durante
o Plano de Ação (PAGE) do governador Carvalho
Pinto no estado de São Paulo (1959-1963) quanto o
patrimônio arquitetônico anterior a ele, permitindo
o estudo e a comparação entre a arquitetura moderna dos edifícios públicos do período e a arquitetura
não-moderna (eclética ou neocolonial) anterior, frequentemente deixada de lado pela historiografia.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
As atividades realizadas incluíram uma etapa de revisão bibliográfica, com o estudo do Plano de Ação,
o contexto político em que se insere e sua importância para a difusão da arquitetura moderna no Brasil.
Também foi necessário um estudo da arquitetura
eclética e da neocolonial, suas características principais, referências e obras mais emblemáticas. Em
seguida, foi realizado levantamento de material
iconográfico das obras selecionadas, tais como desenhos técnicos, fotografias e literatura específica.
Para essa etapa, foi essencial a consulta ao material
levantado pelo grupo de pesquisa “ArtArqBr” e a realização de visitas às obras. Por fim, houve a consolidação das análises realizadas, através da produção de
materiais e participação em exposições sobre o tema.
RESULTADOS
Durante a pesquisa foi realizada a análise de dois
conjuntos de edifícios públicos, o campus da USP de

Pirassununga e o Instituto Agronômico de Campinas.
Com origem vinculada a um contexto de investimento na modernização do campo, ambos possuem
programas ligados a funções administrativas, salas
de ensino e laboratórios de pesquisa. Os edifícios do
campus de Pirassununga seguem o estilo neocolonial, enquanto o Instituto Agronômico de Campinas
apresenta uma maior variedade, incluindo edifícios
de estilo eclético e um edifício moderno do período
do PAGE.
CONCLUSÕES
Através das análises, foi possível estabelecer comparações entre a forma como determinados programas se dão em edifícios modernos e não-modernos,
questionando o discurso hegemônico na historiografia de que apenas a arquitetura moderna seria capaz
de abrigar programas considerados modernos. A
pesquisa reforçou a necessidade de reconhecimento
do patrimônio arquitetônico produzido durante o
PAGE e da ruptura arquitetônica trazida por ele, ao
mesmo tempo em que apontou a complexidade e
relevância das obras públicas que o antecederam.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BUZZAR, Miguel Antônio (org.). Relatório Final FAPESP DIFUSÃO
DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto
(1959-1963). São Carlos: IAU-USP, 2015.
KESSEL, Carlos. Arquitetura Neocolonial no Brasil. Rio de Janeiro:
Jauá, 2008.
LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Ecletismo em São Paulo. São
Paulo: Nobel; Editora da Universidade de são Paulo, 1987.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Obras públicas no Estado de
São Paulo: 1929-1963
AUTOR
KAIO STRAGLIOTTO
CO-AUTOR
MIGUEL BUZZAR

Título em Inglês: Public Works In The State Of
São Paulo: 1929-1963
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: Obras Públicas - PAGE São Paulo
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: kstragliotto@gmail.com;
mbuzzar@sc.usp.br

OBJETIVOS
O principal objetivo da pesquisa da presente pesquisa, intitulada “Obras Públicas no Estado de São
Paulo: 1929-1963”, consiste no levantamento e na
análise da produção de equipamentos públicos
no Estado de São Paulo dentro do recorte temporal estabelecido entre os anos de 1929 e 1963. Tal
recorte inclui tanto a produção anterior ao Plano de
Ação (PAGE) quanto a produção realizada durante o
próprio PAGE, entre 1959 e 1963, as principais obras
selecionadas foram dos campi da USP de Pirassununga e o Instituto Agronômico de Campinas, antigas
Escolas Técnicas Agrícolas. Através dessa análise, promoveu-se a discussão de ambas as produções modernas, eclética e neocolonial em relação ao cenário
arquitetônico brasileiro.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Inicialmente, foi feita uma análise da literatura e
bibliografia específica sobre o objeto e o tema (arquitetura moderna e arquitetura eclética e neocolonial). Após a análise foi realizado o levantamento do
material iconográfico das obras, tais como pranchas
com desenhos técnicos, fotografias e literatura específica. Por fim, os edifícios analisados foram visitados.

a forma como determinados programas se dão em
edifícios modernos e não-modernos. O que se constata, tanto no campus de Pirassununga, quanto nos
edifícios do IAC é que tais programas conseguem ser
atendidos de forma satisfatória, sendo eles previstos
projetualmente ou fruto de modificações futuras.
Assim, o discurso hegemônico de que apenas a arquitetura moderna seria capaz de abrigar programas
considerados modernos é questionado.
CONCLUSÕES
Ao estender o estudo das obras para a produção
anterior ao PAGE, de natureza eclética/neocolonial,
percebeu-se a importância de romper com os paradigmas da produção moderna para valorizar um
conjunto pouco estudado pela historiografia brasileira. Além de perceber a importância do PAGE como
veículo de difusão da arquitetura moderna no Brasil.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BUZZAR, Miguel Antônio (org.). Relatório Final FAPESP DIFUSÃO
DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto
(1959-1963). São Carlos: IAU-USP, 2015.
MANTEGA, Guido. A Economia Política Brasileira. São Paulo:
Vozes, 1987.

RESULTADOS

KESSEL, Carlos. Arquitetura neocolonial no Brasil: entre o pastiche

Quanto as principais obras selecionadas, campi da
USP de Pirassununga e o Instituto Agronômico de
Campinas, foi possível estabelecer comparações entre

e a modernidade. Rio de Janeiro: Jauá Editora, 2008.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Espaço Escolar: estudo sobre
percepção espacial dos alunos
da E. E. Eugênio Franco (São
Carlos/São Paulo) por meio do
desenho
AUTORA
VITORIA MINZONI REZADOR
CO-AUTOR
PAULO CASTRAL
Título em Inglês: School Environment: An
investigation about the E. E. Eugênio Franco
(São Carlos/São Paulo) students' spatial
perception through their drawing
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: arquitetura escolar patrimônio cultural - desenho
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: vitoria.rezador@usp.br;
pcastral@sc.usp.br

OBJETIVOS
A presente pesquisa insere-se na linha de investigação sobre as relações simbólicas vinculadas a um
bem considerado patrimônio cultural. A proposta do
trabalho está centrada em investigar um edifício escolar, do começo do séc. XX, enquanto mediador de
significados e sentidos sobre a escola e a educação,
com o intuito de compreender, através de representações gráficas feitas pelos atuais usuários, quais
as percepções que esses possuem sobre o espaço enquanto patrimônio cultural, e como tais percepções
são moldadas a partir de sistemas simbólicos que
fazem parte desse objeto arquitetônico.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa em questão foi desenvolvida em duas
dimensões: a pesquisa teórica, bibliográfica e documental, e a pesquisa de campo. A pesquisa teórica
envolveu o levantamento e posterior análise dos
assuntos ligados à educação na Primeira República,
desenvolvendo assim, uma reflexão a respeito das
relações entre arquitetura e educação, colocando o
espaço escolar como mediador simbólico. Abordou-se
também os processos de apropriação do Patrimônio
promovido pelas práticas da Educação Patrimonial.
A pesquisa de campo caracterizou-se pela coleta de
desenhos, realizada em uma escola construída em
1909, na cidade de São Carlos (SP).
RESULTADOS
O resultado da pesquisa foi obtido por meio da análise dos desenhos realizados em uma atividade orientada na escola em questão. Foi possível caracterizar a

percepção de seus usuários sobre esse espaço. Foram
colhidos 89 desenhos de memória, realizados pelos
alunos do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental, acerca dos espaços da escola.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa investigou, por meio dos registros
gráficos, a relação de apropriação dos espaços e
significados da Escola Estadual Eugênio Franco pelos
atuais usuários. Foi possível identificar a permanência
de conceitos republicanos de educação e monumentalidade, e traços das novas práticas pedagógicas. Os
resultados refletem a história da arquitetura escolar
do interior paulista, reiterando a importância de
incentivar as políticas de Patrimônio Cultural, fomentando as discussões sobre os processos de tombamento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BUFFA, E; PINTO, G. Arquitetura e Educação: organização do
espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas,
1893-1971. São Carlos: EdUFSCAR/INEP 2002.
CORRÊA, M.E.P.; NEVES, H.M.V.; MELLO, M.G. A arquitetura escolar
paulista: 1890-1920. São Paulo: FDE, 1991.
GORDINHO, M. C. Patrimônio Escolar uma saga republicana. São
Paulo: Terceiro Nome, v. 4, 2010.
NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. EDUSP, São
Paulo, 1974.
SOUZA, Rosa Fatima. Tempos de infância, tempos de escola: a ordenação do tempo escolar no ensino público paulista (1892-1933).
Ed. e Pesq., São Paulo, v.25, n.2, p.127-143, 1999.
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Diário Gráfico: Um estudo das
relações entre o desenho e
as ações perceptivas sobre o
espaço na vivência do edifício
da Escola Estadual Dr. Álvaro
Guião, em São Carlos
AUTORA
LÍVIA DE MAGALHÃES CALSAVARA
CO-AUTOR
PAULO CASTRAL
Título em Inglês: Graphic Diary: A study of
the relationship between drawing and the
perceptive actions over the space of the
building of the State
School Dr. Álvaro Guião, in São Carlos
Área de Pesquisa: Fundamentos de Arquitetura
e Urbanismo
Palavras Chave: diário-gráfico - desenho percepção
Ag. Financiadora do Projeto: Outros
Projeto: Iniciação Científica
Contato: livia.calsavara@usp.br;
pcastral@sc.usp.br

OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa consiste na definição
e análise dos possíveis usos e funções dos diários
gráficos nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo,
como a contribuição dessa prática na construção de
um conhecimento e um repertório, além dos efeitos
na formação desses profissionais. Objetiva-se para
isso, um estudo de caso dos processos perceptivos
presentes na execução de um diário gráfico, pelos
alunos do CAU.IAU da turma de 2016, durante uma
vivência ao edifício da Escola Estadual Dr. Álvaro
Guião, por meio de uma prévia revisão bibliográfica
e do mapeamento dos processos de figuração das
espacialidades.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A proposta estrutura-se em três conjuntos de
ações: o Repertório, referente aos levantamentos
iconográficos da produção de diários gráficos (alunos
e arquitetos) e a revisão bibliográfica; a Análise,
que desenvolveu a sistematização crítica do material levantado permitindo estabelecer a relação de
figuração com o espaço observado e a definição dos
parâmetros desse processo em duas análises: a Macro
(percursos) e a Micro (elementos e técnicas empregados). A Reflexão caracteriza- se como as considerações gerais e específicas possíveis a partir das ações
anteriores.
RESULTADOS
A partir dos 45 diários gráficos, foram sistematizados
os principais elementos e sua orientação no plano
representados pelos alunos, além de quais as técnicas
e qual o tipo de superfície (material e cor) empregadas. Com base nessa estruturação, em escala Macro, fez-se um mapa dos percursos realizados pelos

alunos e dessa sobreposição, pôde-se perceber como
o trajeto se manifestava na percepção do edifício.
Em escala Micro, foram selecionados os 4 elementos
mais frequentes, sendo para cada um, separados
alguns dos desenhos e realizada uma análise do que
foi percebido e registrado em comparação a uma
fotografia do local.
CONCLUSÕES
O Diário gráfico como ferramenta na percepção do
ambiente é um aliado ao aluno de arquitetura e urbanismo, pois é o meio onde ocorre a materialização
da prática da percepção, da ênfase e exclusão daquilo que é captado pelo olhar humano, essencial para a
compreensão do ambiente. Desenhar é o desenvolvimento do ato de ver, de observar e entender o lugar
e, a partir das análises realizadas, pode-se comprovar
como isso se concretiza em um dado espaço arquitetônico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MASSIRONI, M. Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos,
comunicativos. Rio de Janeiro: Edições 70, 1996.

Figura 1: Sobreposição dos percursos (esc. Macro) Figura 2: Elementos mais frequentes (esc. Micro)
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A fotografia mobile e as redes
sociais aplicadas aos espaços
escolares
AUTORA
LAUREANE DANIELLE ANDREASSA CABRAL
CO-AUTOR
PAULO CASTRAL

Título em Inglês: Mobile Photography And
Social Media Applied To School Spaces
Área de Pesquisa: Comunicação Visual
Palavras Chave: fotografia mobile - patrimônio
- espaço escolar
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: laureaneacabral@gmail.com;
pcastral@sc.usp.br

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é analisar o olhar do
usuário em relação ao espaço considerando o advento do compartilhamento da fotografia mobile e
das redes sociais virtuais. Sendo o usuário o aluno da
rede pública de ensino e o espaço a Escola Estadual
Doutor Álvaro Guião, buscou-se analisar como o espaço escolar é percebido por seus frequentantes.

proporcionam a apreensão do lugar a partir do olhar
do interpretante, muito embora impossibilite a leitura completa do objeto de estudo pela fragmentação
do olhar do usuário e por estar sujeita a diferentes
subjetividades.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A partir das fotografias postadas na rede social Instagram e marcadas com as hashtags que remetem à
Escola Estadual Álvaro Guião foram geradas imagens
de visualização única pelo software ImageJ com a
extensão ImagePlot. Estas imagens organizaram as
fotografias mobile coletadas por parâmetros como
data de postagem, número de curtidas e modalidade
(selfie, paisagem, foto de turma), o que facilitou a
posterior leitura das imagens.

COUCHOT, E. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtu-

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BAZIN, A. A ontologia da imagem fotográfica. In: O cinema. Ensaios. Ed. Brasiliense, São Paulo, 1991. p. 19-26.
al. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003.
GOUVEIA, G. F. et al. Investigação de fotografia nas redes sociais:
novos desafios, novos métodos. São Paulo, SP. 2016. Disponível em:
<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R111953-1.pdf>. Acesso em: 10/08/2018.
MANOVICH, Lev. Subjects and Styles in Instagram Photography
(Part 1). Nova York: Software Studies Initiative, 2016.

RESULTADOS
A busca por novos métodos de análise de grandes
quantidades de imagem foi um resultado positivo da pesquisa. As imagens de visualização única
facilitaram a análise das fotografias e sua divisão
em categorias, podendo chegar mais facilmente a
conclusões.
CONCLUSÕES
Fotografias digitais realizadas por indivíduos leigos,
caracterizadas muitas vezes pelo olhar desatento,
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Trabalho de destaque: um dos
11 melhor avaliados, dentre os
64 apresentados na primeira
etapa do evento

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Os Parklets na cidade de
São Paulo - Projetos e
apropriações
AUTORA
ANA CAROLINA MARTINS DIAS FELIZARDO
CO-AUTOR
DAVID SPERLING

Título em Inglês: Parklets in the City of São
Paulo - Designs and Appropriations
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Urbanismo tático - Urbanismo
Neoliberal - Parklets
Ag. Financiadora do Projeto: FAPESP
Projeto: Iniciação Científica
Contato: ana.felizardo@usp.br;
sperling@sc.usp.br

OBJETIVOS
Entender os modos de apropriação e os usos dos
espaços públicos denominados “Parklets” na cidade
de São Paulo de sua implementação até o início de
2018 (final da bolsa) considerando seus locais de
implantação, projetos, fontes de recursos, programas
pretendidos e os modos de ocupação.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Um levantamento bibliográfico sobre urbanismo
tático e da implantação de Parklets na cidade de São
Paulo estruturou a produção de materiais gráficos,
mapas, imagens, fichas catalográficas e entrevistas
com escritórios de arquitetura e a Prefeitura de São
Paulo, como suporte para posteriores análises acerca do tema. Vinculada às visitas de campo, a realização de estudos de caso possibilitou o contato e
entendimento das condições de cada local que não
são observadas e sustentadas por material textual
e iconográfico. Finalizou-se com o entendimento e
análise apresentados no relatório final.
RESULTADOS
A concepção inicial dos Parklets é voltada a repensar os modos de circulação e inserção dos espaços
públicos nas cidades. Em São Paulo há distinção entre
os Parklets Municipais e os de iniciativa privada.
Os primeiros localizam-se em ruas importantes de
regiões mais carentes, as quais demandam áreas
de estar e lazer; enquanto os segundos estão em
regiões mais ricas funcionando como uma exposição
de marcas e, portanto, de comércios e serviços. Os
Parklets são resultado de importação de práticas do

chamado “urbanismo tático” para o cenário nacional, desconsiderando-se as dinâmicas socioespaciais e
econômicas brasileiras, tais como as relações informais de trabalho. Por exemplo, food-trucks, ou os
trailers de comida, são considerados uma ação tática
para Lyndon, mas é uma prática corriqueira no Brasil,
na qual passa por um processo de “gourmetização”
na recente reinserção. Outro aspecto verificado são
os limites da ação do Estado na gestão do espaço
público. A atuação de entidades privadas acaba por
distorcer o caráter público dos ambientes, corroborando para a divisão socioespacial da cidade de São
Paulo.
CONCLUSÕES
Os Parklets, como uma das ações mais veiculadas
do chamado “urbanismo tático”, vêm adquirindo
características presentes no urbanismo neoliberal.
Deve-se, no entanto, reconhecer os diversos modos
de apropriação urbana pelos cidadãos como forma
de se aprimorar as ações urbanísticas nas cidades
brasileiras.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRENER, Neil. Is “Tactical Urbanism” an Alternative to Neoliberal
Urbanism?. Nova Iorque, Post, 2015. Disponível em: < http://post.
at.moma.org/content_items/587-is-tactical-urbanism-an-alternative-to-neoliberal- urbanism>. Acessado em: 19 de abril de 2018.
LYNDON, Mike et al. Tactical Urbanism: Short Term Actions, Long
Term Change. Vol. 2, 2012. Disponível em: < https://issuu.com/
streetplanscollaborative/docs/t actical_urbanism_vol_2_final >.
Acessado em 19 de abril de 2018.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Aerofotogrametria com Vants
aplicada na regularização
fundiária e planejamento
urbanístico de favelas
AUTOR
IVAN LANGONE FRANCIONI COELHO
CO-AUTOR
MARCEL FANTIN

Título em Inglês: Aerophotogrammetry With
Unmanned Aerial Vehicle Applied To Land
Regularization And Urban Planning Of Favelas
Área de Pesquisa: Engenharia Cartografica
Palavras Chave: VANT - Fotogrametria - Reg
Fundiaria Urbana
Ag. Financiadora do Projeto: Sem fomento
Projeto: Iniciação Científica
Contato: ivan.coelho@usp.br;
marcel.fantin@hotmail.com

OBJETIVOS
Os VANTs e a fotogrametria podem ser aplicados no
planejamento urbano e ambiental, fornecendo dados para projetos de forma rápida e barata. No caso
estudado, eles foram aplicados para auxiliar na regularização fundiária e no planejamento urbanístico da
comunidade Jardim Nova Esperança – Banhado, no
interior do Estado de São Paulo.

CONCLUSÕES
As câmeras RGB embarcadas apresentam-se como
uma alternativa na obtenção de informações essenciais na regularização fundiária urbana. Recomenda-se
a adoção pelo poder público dessa tecnologia, auxiliando no planejamento urbano de setores excluídos.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Com o aplicativo PIX4D, realizaram-se 20 min de voos
a 100 m de altura, com sobreposição lateral e longitudinal de 80%. Verificaram-se condições de clima e
tempo e proximidade de aeroportos. O horário escolhido reduziu a influência de sombras. O software
Agisoft PhotoScan, gerou a nuvem de pontos para a
modelagem 3D enquanto que o QGIS (SIG) permitiu
elaborar um total de 26 novos mapas.

for Land Resource Assessment (Monographs on Soil and Resources

RESULTADOS
As imagens do Google Earth não satisfazem à demanda de identificação de alvos pois, no local, o
Ground Sample Distance do satélite Plêiades 1A, é
de 50 cm/pix e no VANT obteve-se 2,9 cm/pix. Todos
os lotes foram delimitados, identificando-se o uso
do solo, o caminho real das valas, pontos de mistura
de água potável com águas cinzas e negras, concentrações de resíduos sólidos e a proximidade com
áreas de inundação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BURROUGH, P. A. Principles of Geographic Information Systems
Survey Nº. 12). New York: Oxford Science Publications, 1986. 193 p.
CASSEMIRO, G. H. M.; PINTO, H. B. Composição e processamento
de imagens aéreas em alta resolução obtidas com drone. (Monografia. Graduação em Engenharia Elétrica.). Brasília: Universidade
de Brasília, 2014.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Parecer técnico
socioeconômico. Comunidade Jardim Nova Esperança – Banhado,
2015.

Figura 1: Imagens do satélite Plêiades 1A, VANT Phantom 4 e um
mapa gerados através do QGIS
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Áreas públicas urbanas:
O que poderiam ser
AUTORA
ANA LEOPOLDINA LEMINSKI
CO-AUTOR
TOMÁS MOREIRA

Título em Inglês: Urban Public Areas: What
they could be
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Produção do Espaço - Gestão
Urbana - Leis Urbanisticas
Ag. Financiadora do Projeto: USP - Programa
Unificado de Bolsas
Projeto: Iniciação Científica
Contato: ana.leopoldina@uol.com.br;
tomas_moreira@sc.usp.br

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi analisar a realidade das
áreas públicas de São Carlos considerando questões
apontadas pela literatura e a legislação a respeito
das mesmas.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Como continuação da pesquisa Áreas Públicas Urbanas: De onde vêm? realizada no edital passado,
este trabalho teve início com a produção de mapas e
tabelas a respeito das áreas livres de São Carlos, para
em seguida aprofundar o estudo nas praças fundadas
no foco escolhido, as gestões da prefeitura de 2009
até 2012 de Oswaldo Barba e de 2013 até 2016 de
Paulo Altomani com visitas virtuais através do GoogleMaps e com registros fotográficos. Ao comparar
estes estudos com os planos de governo dos dois
ex-prefeitos foi verificado se o que foi executado era
compatível com as ideias da campanha. Também foi
feita a comparação das praças visitadas com aspectos
da legislação municipal e com a bibliografia tanto da
pesquisa anterior quanto as leituras complementares
realizadas para este estudo.
RESULTADOS
A junção destas informações demonstrou diversas
incoerências, tanto entre os planos de governo com
o que foi executado, quanto entre a legislação e a
realidade das áreas livres da cidade e, ainda, entre
as recomendações dos estudos a respeito das áreas
livres com os projetos e políticas públicas relacionados a este tema. A amostra de praças visitadas,
na área norte de São Carlos (Figura 1), demonstrou
questões como usos recreativos em áreas lindeiras a
córregos (praça 3 no mapa) que deveriam ser áreas

de preservação, e como a falta de planejamento gera
situações urbanas desfavoráveis, como praças localizadas em fundos de lote (praça 10 no mapa).
CONCLUSÕES
A principal conclusão deste estudo é que apesar dos
trabalhos acadêmicos e até mesmo a legislação apontarem diretrizes, soluções e possíveis projetos, a realidade da cidade de São Carlos é bastante precária.
Não há continuidade entre os projetos para as áreas
de lazer e os planos de governo mostram a pouca ou
nenhuma importância dada ao assunto. A sugestão
da criação de uma Secretaria de Áreas Públicas, já
citada no primeiro relatório a respeito deste tema,
parece ainda a mais coerente para modificar a falta
de um sistema de áreas livres na cidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO OSWALDO BARBA PREFEITO 2012 e PLANO DE GOVERNO – PAULO ALTOMANI. Arquivo
da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, 121ª Zona Eleitoral –
São Carlos/SP, 2012.

Figura 1: Praças visitadas e fotografadas para comparação com os
demais materiais levantados (recorte do mapa geral elaborado
pela autora)
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA USP / 1a ETAPA IAU-USP
Arquitetura e Território: a
apropriação da topografia
como elemento projetual nas
obras de Eduardo Souto de
Moura e Angelo Bucci
AUTOR
GABRIEL BRAULIO BOTASSO
CO-AUTORA
SIMONE VIZIOLI

Título em Inglês: Architecture and Territory:
the appropriation of topography as a project
element in the buildings of Eduardo Souto de
Moura andAngelo Bucci
Área de Pesquisa: Projeto de Arquitetura e
Urbanismo
Palavras Chave: Topografia - Souto de Moura Angelo Bucci
Ag. Financiadora do Projeto: FAPESP
Projeto: Iniciação Científica
Contato: gabriel.botasso@usp.br;
simonehtv@usp.br

OBJETIVOS
Cada construção vai além de mera solução técnica: a
Arquitetura pode ser capaz de dar significado ao ambiente e intensificar as relações humanas por meio,
entre outros, da apropriação topográfica, do entendimento de seu entorno/contexto e da construção da
paisagem. Assim, o objetivo central desta pesquisa
consiste em analisar as estratégias de apropriação
da topografia nos processos projetivos arquitetônicos
por meio de um estudo histórico-comparativo entre
as obras de Eduardo Souto de Moura (Escola do Porto) e Angelo Bucci (Escola Paulista).
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foram escolhidas três obras de cada arquiteto como
objetos empíricos: Casa em Cascais, Duas Casas em
Ponte de Lima e Estádio Municipal de Braga (Souto
de Moura); Casa em Ribeirão Preto, Casa em Carapicuíba e Casa de Fim de Semana em São Paulo (Angelo Bucci). Tais obras foram estudadas a partir de visitas técnicas – para entendimento de seus contextos,
suas relações com a paisagem – e à luz dos materiais
obtidos com entrevistas feitas com ambos os arquitetos, de levantamentos de materiais textuais e peças
gráficas. Primeiramente, as obras foram cotejadas
entre si, em busca das lógicas de desenho territorial
de Moura e Bucci; posteriormente, tais lógicas dos
arquitetos foram comparadas.
RESULTADOS
Nas obras de Souto de Moura, evidencia-se que o desenho dos terrenos: acontece por blocos fundidos ao
terreno; privilegia a relação dentro/fora; busca ativar

e trazer a paisagem para dentro da obra; incorpora
materiais locais. Nas obras de Bucci, nota-se que o
desenho dos terrenos: reelabora os térreos e cria terraços; delimita e estrutura os acessos das residências;
estabelece gradientes de privacidade e qualidade
dos espaços; cria uma interrelação/transição entre a
dimensão pública da cidade e o espaço privado das
obras.
CONCLUSÕES
Ambos os arquitetos corroboraram a hipótese central
da pesquisa: o contexto e a condição topográfica das
obras são elementos fundamentais em seus processos
de projeto. Além disso, percebe-se que as operações
topográficas em Bucci e Moura são pensadas caso a
caso, sem soluções a priori. Os arquitetos também
reforçam suas Escolas por meio das construções: as
obras de Moura se fundem aos sítios, incorporam
materiais locais e afloram do chão (Escola do Porto); as obras de Bucci pesam e pousam em busca do
chão, extrudado com canteiros e volumes de terra
(Escola Paulista). Por meio de operações topográficas
estratégicas, os percursos são desenhados por ambos de modo que as obras não são descobertas ao
primeiro olhar – explorar o sítio, incorporar a paisagem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo estudar os
projetos da arquiteta Zaha Hadid a partir de cinco
chaves de leitura, apresentadas por Abdalwahid
(2013): a) forma e suprematismo; b) forma topográfica; c) forma orgânica; d) forma fluída; e) forma
paramétrica. Parte-se da hipótese de que embora
os objetos deste estudo sejam distintos em suas
funções e escalas, o edifício Heydar Aliyev e o mobiliário Moonsystem possuem semelhanças quanto a
suas chaves de leitura Formas Fluídas. A partir disso,
levantou-se a questão de que os processos projetivos
dos estudos de caso, em suas fases de criação, são
similares em suas essências.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Adotou-se uma metodologia indutiva comparativa
experimental de estudo, na qual desenvolveu-se uma
análise qualitativa do resultado plástico e formal dos
objetos selecionados. Foram selecionados dois casos
para a análise, sendo feita impressão das maquetes.
Buscou-se identificar semelhanças formais e projetuais, aproximando as escalas do mobiliário e do
edifício através da modelagem digital, impressão 3d
e colagem virtual (figura 1).
RESULTADOS
Geraram-se imagens e colagens que buscam intercambiar o contexto de ambas as obras (o edifício
para o contexto de interiores e o mobiliário para o
contexto urbano). A partir da hipótese levantada por
este estudo e das subsequentes aproximações entre
objeto e edifício, é possível compreender que o pro-

cesso projetual da arquiteta Zaha Hadid é similar em
sua essência. Os modelos possibilitaram visualizar isso
de forma mais clara e táctil, assim como as colagens
possibilitaram visualizar ambos em diferentes contextos e usos.
CONCLUSÕES
Experimentação feita durante a pesquisa permitiu
deslocar os projetos do contexto original, podendo
iniciar a discussão de que os projetos de Hadid, ao
invés de se mesclarem ao contexto através da mimetização, buscam expor o genius loci ou “espírito
de um determinado lugar” pela demarcação ou
diferenciação deste um lugar no espaço, o que Norberg-Schulz considera “ato arquetípico da construção
e verdadeira origem da arquitetura” (NESBITT, 2006,
p 443).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADDALWAHID, Amatalraof Abdullah. Zaha Hadid Form Making
Stategies Of Design. Universiti Teknologi. Malaysia, 2013.
NESBITT, Kate. Theorizing a new agenda for architecture. Priceton
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Figura 1: à esquerda, o edifício Heydar Aliyev no contexto de interiores e à direita o mobiliário Moonsystem no contexto urbano.
Fonte: Autora, 2018.
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OBJETIVOS
O projeto visa a um estudo preliminar dos princípios da semiótica, desenho e percepção e posterior
aplicação dos mesmos conhecimentos na análise do
desenho de observação. As análises de desenhos objetivam à consolidação do conhecimento apreendido
pela bibliografia básica e corroboração da mesma,
propiciando um entendimento ampliado dos assuntos relativos ao desenho de observação e tendo em
vista, principalmente, a contribuição desses no ensino
de arquitetura.

sobre o que se registra, a partir de uma conexão
corpo-mente com os estímulos recebidos do mundo.
Desta forma, trata-se de um ato comunicativo: por
meio de um conjunto de dados fornecidos são produzidos juízos críticos na relação com um repertório
e um embasamento prévio. Portanto, o incentivo à
prática do desenho no ensino de arquitetura forma
profissionais mais qualificados à função crítica de
atuante sobre o espaço.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A análise de desenhos realizados (digital e manualmente) principalmente por alunos de arquitetura em
oficinas e aulas foi utilizado como meio de estudo
dos assuntos pertinentes à pesquisa.

p.275-301, 2014.

RESULTADOS
O resultado dessa investigação é uma compreensão
mais aprofundada das potencialidades do desenho
de observação como ferramenta de ensino de arquitetura, expandindo os entendimentos sobre a percepção e produção de imagens.

PSIAX: Estudos e Reflexões Sobre Desenho e Imagem. Portugal, n.

CONCLUSÕES
O desenho de observação pode ser tomado como
uma forma de estabelecer um posicionamento
crítico sobre o que se observa e consequentemente,

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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VIEIRA, J. A necessidade da representação. Representação. Abstracção. Apresentação. PSIAX: Estudos e Reflexões Sobre Desenho
e Imagem. Portugal, n. 2, p. 15-27, 2003.
VIEIRA, J.P. Desenho e vejo a imagem do que imagino que vi.
6, p. 17-32, 2008.
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OBJETIVOS
A pesquisa de Iniciação Científica, em seu desenvolvimento final, discute a aproximação entre arte e
periferia tendo como foco a participação da mulher.
Em meio à reflexão sobre a dimensão do feminino no
espaço urbano, buscou-se na figura de Mônica Nador
um recorte de análise. A artista, mulher, inserida na
comunidade do Jardim Miriam, periferia de São Paulo,
transformou sua obra, em ação política que faz jus ao
exposto por Rancière ao fundamentar sua Partilha do
Sensível. Nador desvenda em meio a existência de um
comum partilhado, tempos e tipos de atividades que
determinam a maneira como esse comum se presta à
participação e, simultaneamente, participa dessa partilha. No limite, seu trabalho funda-se na metamorfose
de espaços e sujeitos, subvertendo o tipo de produção/
apropriação da expressão artística. O projeto, inserido
no Centro de Cultura da comunidade (JAMAC) acontece em meio aos processos criativos que conduzem o
banal à condição de obra de arte. No que diz respeito a questão feminina, trata-se de uma tentativa de
compreender a subversão dos obstáculos que cercam a
ação da mulher na periferia urbana. Com a reafirmação
da participação proativa da mulher, a possibilidade de
resistência nestes espaços se mostrou instrumental em
sua arte, colocando a força proativa do feminino como
alternativa de transformação do coletivo.

levantamentos em campo com visitas ao JAMAC. O
trabalho em andamento conta com entrevista com a
própria artista Mônica Nador, com a participação da
arquiteta Tereza Cordido, ex-funcionária da administração pública de Diadema e Alecsandra Matias,
responsável pela organização das exposições do MAC.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Além de pesquisa bibliográfica e organização de informações acadêmicas sobre Nador, foram realizados

– USP, 1999.

RESULTADOS
Pretende-se publicar os caminhos de pesquisa percorridos, transformando as leituras e trabalhos de campo, em
artigos que estão em processo de redação e publicação.
Como primeiro resultado encontra-se a aprovação do
artigo “Mônica Nador no Jardim Miram. Arte e cultura
como estratégias de resistência”, no XV SCHU, realizado
no Rio de Janeiro em 2018.
CONCLUSÕES
Em meio às dificuldades, e até impossibilidades, de
resistência feminina no espaço da cidade, a expressão
artística de Nador organiza caminhos e abre-se para
transformação do coletivo. Desse modo, a arte pode
ser um instrumento capaz de resignificar espaços do
cotidiano urbano por meio da ação feminina.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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OBJETIVOS
O trabalho de Iniciação científica se propôs a investigar
as construções Identitárias sobre o olhar étnico que se
desdobram da análise da série Polvo (2014) de autoria
da artista brasileira Adriana Varejão. No Brasil a série
foi exposta na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo, no
período de 5 de abril a 17 de maio de 2014. Trata-se
de questionar a percepção do brasileiro a respeito do
seu tom de pele, trazendo para o espaço de expressão
artística o intermédio de discussões culturais e étnicas.
Enxergamos nesse retrato sociológico, escancarado
pela arte, a resignação arguta e a condição humana de
toda uma nação a se encaixar em um espectro de cores
predeterminadas, consequentemente de etnias, que
implicam a exposição de uma situação social, familiar,
econômica, urbana, política que atravessam a própria
existência da grande maioria dos brasileiros.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A pesquisa se valeu de livros, artigos, textos acadêmicos, reportagens. O livro Pérola Imperfeita, lançado
junto à obra Polvo (2014), em parceria entre a antropóloga Lilia Schwarcz e a artista Adriana Varejão, foi
a bibliografia que proporcionou o início da investigação. Contribuiram também entrevistas realizadas,
entre estas o diálogo com Joana D'Arc de Oliveira,
Doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto
de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos.
RESULTADOS
Muito se pensou e refletiu pela ação da artista Adriana
Varejão que se transveste ao se pintar e, no limite se
reinterpretar, com as diferentes cores indicadas pelos bra-

sileiros no levantamento censitário de realizado em 1976.
Com isso, pressupõe-se que um único brasileiro represente toda a história de povoamento de todos os brasileiros.
Porém, uma indagação permanece por todo o processo
de análise do trabalho de Varejão, a ideia de que um
todo não pode ser representado por tipos ideais pré-determinados. No fundo, a que ponto levamos e revisitamos as máscaras que ocultam os problemas enfrentados
pelos brasileiros pretos, pardos, indígenas e amarelos?
Porém, nota-se que a auto declaração da própria cor de
pele, resulta em uma posição política e social do sujeito
entrevistado em face ao lugar social que lhe é imposto
pelo reconhecimento da própria etnia.
CONCLUSÕES
Varejão se apresenta como voz a questionar os preconceitos manifestos e negados, assim Polvo (2014) é um
autêntico exórdio para o debate a respeito da miscigenação e seus resultados na sociedade brasileira.
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OBJETIVOS
Construir o “Estado da Arte” das pesquisas sobre arquitetura e gênero, sobretudo arquitetura e mulher,
isto é, levantar, selecionar e avaliar o conhecimento
sobre o tema, mapear os diferentes pontos de vista
com que ele vem sendo estudado e discutir criticamente os resultados. O propósito é, assim, buscar um
maior domínio da esfera de conhecimento sobre o
assunto e servir de base para outras pesquisas, além
de otimizar futuros estudos.
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, com caráter
de inventariação de certa produção, descrição, análise
e discussão. Com buscas em catálogos de bibliotecas
universitárias, bases de dados, ferramentas como
Google Scholar e bibliografias de trabalhos já consolidados na área, foram rastreados livros, artigos, dissertações e teses que trataram do tema. A partir desta
primeira varredura, foram selecionados os textos
mais representativos que, em seguida, foram lidos,
compilados em fichas de estudo e analisados. Construiu-se, a partir disto, um quadro geral para mapear
os autores que se dedicam ao tema e suas principais
abordagens.
RESULTADOS
Onze textos foram selecionados para leitura e
fichados resultando em conjunto representativo de
trabalhos e autores sobre o tema. Da sua análise, observou-se uma maioria feminina entre os autores e,
sobretudo, a pouca presença de autores masculinos
arquitetos, mesmo no levantamento dos títulos para

a leitura, seja em âmbito nacional ou internacional.
Há um alinhamento por grande parte dos trabalhos
através de uma perspectiva feminista, como a produção de Ana Gabriela Godinho Lima, no Brasil, uma
das autoras mais representativas sobre o assunto.
CONCLUSÕES
A produção brasileira sobre a temática é muito mais
recente que a produção internacional, diferindo-se
também no formato: a brasileira vem por meio de
teses ou dissertações, enquanto a internacional, mais
consolidada, vem através de livros e artigos. A maior
parte da abordagem dedica-se à revisão da história
da arquitetura recuperando figuras femininas, com
número menor de exemplos sobre como analisar e
projetar para mulheres na cidade.
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