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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Entrevista 1: 

 

Entrevistada: Aluno 1  

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 6º período 

Período (na entrevista): 8º período (irregular) 

 

CAROLINA: Quantas disciplinas de projeto você já tinha feito antes de cursar a disciplina? 

ALUNO 1: Eu tava na sexta...  

CAROLINA: Na sexta? 

ALUNO 1: Então eu já tinha feito cinco. 

CAROLINA: Cinco? 

ALUNO 1: Cinco. 

CAROLINA: E como que foram suas experiências nessas disciplinas? 

ALUNO 1: Eu não gostava muito das disciplinas de projeto que eu tinha pegado não... porque 

uma foi... do A. assim... foi uma coisa mais aberta, então, eu fiquei bem perdida... com o aberto 

assim porque você podia fazer qualquer coisa... aí acabou que eu nem entreguei projeto... 

entreguei um relatório... um livro assim... um livrinho... aí teve... o outro que a gente tinha que 

fazer um edifício que era uma transposição, aí eu até gostei bastante do resultado mas o 

professor... ficou bem bravo com a gente porque a gente não fez o que ele queria, que era um 

prédio... do mal assim... (risos)... e... 

CAROLINA: Uhum...  

ALUNO 1: E... 

CAROLINA: Era transição de declive? 

ALUNO 1: Isso.... e aí... ah também teve toda uma discussão assim porque ele queria que fosse 

um espaço meio shopping assim e a gente não queria fazer um shopping... é... teve projetos dois 

que foi na verdade a primeira disciplina de projeto que eu gostei mesmo de fazer... que eu fiz... 

na casa de um amigo meu assim... era lá no Papagaio... e aí eu aprendi muita coisa porque tinha 

que ficar triangulando, tinha que... um monte de coisa pra resolver e tal foi... bem trabalhoso 

mas bem legal... 

CAROLINA: Era uma... era o que? Era um reforma ou um projeto de casa mesmo? 



 
 

ALUNO 1: Era uma reforma... e aí... como era informal assim tinha toda uma lógica diferente 

né? 

CAROLINA: Uhum...  

ALUNO 1: E aí... foi... até bem... depois estranho assim... saí dessa lógica do informal pra uma 

coisa muita regular... porque já... já tinha aprendido daquele outro jeito né? Aí... mas era isso 

assim... eu... eu fazia os projetos do PFlex mas eu não gostava tanto assim do resultado a não 

ser esse do F. que ele odiou (risos)... o resultado... que era de outras questões... 

CAROLINA: Uhum...  

ALUNO 1: E aí ele não conseguiu dar pau de nota pra gente mas ele deu pau de falta (risos)...  

CAROLINA: E aí... e como é que era a metodologia desses projetos assim... cada um... deve 

ser de um jeito mas... 

ALUNO 1: É... cada um foi de um jeito... 

CAROLINA: Como que né... começou e chegou até um projeto... por exemplo nessa do F. que 

teve um projeto... na reforma... nessa mais que no final chegou no projeto? 

ALUNO 1: É... era bem convencional assim... da reforma a gente media assim... é... conversava 

com os moradores e tal ver o que queria... e... ficava tipo... tinha um certo distanciamento 

também mas acabou que eu tive que voltar lá muitas vezes porque sempre dava errado minha 

triangulação... fiquei bem próxima assim da... da mãe do meu amigo por exemplo... depois já... 

já tinha mais facilidade... o do F.... a gente foi uma vez no lugar... e depois... ele deu um 

programa e a gente tinha que cumprir o programa... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1:  

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: É... o do A. foi bem legal porque... apesar de eu não ter chegado no projeto... foi 

justamente... eu não ter chegado no projeto que foi... a coisa assim... que... eu tava fazendo o 

projeto e tal e no final eu vi que não tinha mais sentido o que eu tava fazendo e tal... muito... 

sei lá... presa assim no... no... numa coisa que eu acreditava que era certa mas não era o que... 

o que... o que aquele público ia querer sabe? Eu tava meio que impondo minha ideia no...  

CAROLINA: Na situação? 

ALUNO 1: Na situação é... aí no final eu expliquei porque eu não ia entregar um projeto... é... 

e aí... deixa eu ver... mais alguma coisa peraí... ah... teve o... o do Parque das Ocupações também 

que... foi meio colaborativo assim... e foi a turma inteira fazendo um projeto só... cada um tinha 

um foco mas todo mundo tinha que discutir assim... é... eu não gostei do resultado... do resultado 

geral... 



 
 

CAROLINA: Mas e o processo... como é que foi assim? Como que vocês fizeram... 

coletivamente? 

ALUNO 1: A gente fez uma maquete... porque era nas ocupações do Barreiro... a gente fez uma 

maquete grandona... e aí a gente foi lá algumas vezes levou essa maquete e aí... pedia para as 

pessoas é... falarem... tipo... o que que tinha lá... quais... quais eram as formas de vida... como 

que... que... era a rotina da comunidade e tal... até pra gente não chegar lá fazer um predinho e 

é isso aí... e aí o processo foi bem legal... mas aí a gente teve muito pouco tempo... porque o 

processo foi longe né? A gente tinha que ir lá e no final sobrou sei lá... uma semana pra fazer o 

projeto e é óbvio que não ia dar certo... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: Mas o processo foi interessante assim... 

CAROLINA: E... e nesse processo vocês utilizaram a maquete e a conversa assim? 

ALUNO 1: É... e aí... 

CAROLINA: As pessoas iam colocando coisas na maquete? 

ALUNO 1: É... as pessoas iam... pinando coisas assim na maquete... a gente... tinha uns... é... 

uns papeizinhos assim no... no palito... e aí com algumas coisas predeterminadas que a gente 

levava... tipo ah... verde... nanana... coisas básicas... mas aí tinham alguns que as pessoas 

podiam falar... tipo... por conta própria o que que era e tal... porque as vezes... se não tivesse 

dentro do que a gente tinha levado... agora que eu tô lembrando um que foi muito legal... que 

foi o da S. que a gente fez... porque aí tinha... essa ideia de... de... tipo... o processo era mais 

importante aí também... e era por jogo... jogo assim... cada um tinha que criar um jogo... pra 

entender... quais eram... qual era o programa sabe... a partir do jogo...  

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: Aí... teve um... e era pra fazer uma... habitação estudantil... meio tipo... meio em 

cooperativa... aí a gente fez... um dos jogos assim... o último na verdade... que foi quando o 

projeto tava quase tomando forma... que a gente viu que... e a gente tinha que escolher o 

terreno... cada grupo escolhia seu terreno... a gente viu que as pessoas... do nosso grupão... que 

era como se todo mundo da sala fosse morar naquele projeto... é... a gente viu que eles não 

tavam entendendo o terreno que a gente tinha escolhido... a gente foi e fez uma maquete de 

pão... pra... (risos)... 

CAROLINA: De pão? 

ALUNO 1: De pão de verdade assim... (risos)... na massa de pão... uma maquete enorme de 

pão... e aí... com o terreno do jeito que ele era... é... e aí tipo... levamos alguns bloquinhos assim 



 
 

de biscoito e tal pra pessoa tipo ir encaixando e ver como que era a movimentação de terra 

daquilo... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: Do... do tanto que... aquilo impactava o terreno... e aí a gente conseguiu fazer mais 

ou menos uma forma que... tivesse a ver com o terreno assim...  

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 1: E aí foi bem legal... 

CAROLINA: Vocês comeram o pão? (risos) 

ALUNO 1: Comemos depois... (risos)... deu... nossa... a gente comeu... 

CAROLINA: Vocês fizeram tipo um lanche coletivo? 

ALUNO 1: A gente foi... a gente queria assar a maquete inteira na verdade...  

CAROLINA: Ah tá... não tava assado não... 

ALUNO 1: Mas não cabia... não cabia e aí a gente foi... todo mundo usou luvinha pra mexer na 

maquete... (risos)... aí no final a gente fez várias bolinhas assim de pão... e saímos vendendo 

pela escola e pagamos a maquete... com o pão...  

CAROLINA: (risos) Engraçado... e aí nessa maquete vocês fizeram o terreno e depois vocês 

chegaram no projeto... como é que vocês pularam do terreno para o projeto? 

ALUNO 1: Porque... antes da gente chegar na maquete a gente já tinha feito... levantado 

algumas demandas com outros jogos assim que a gente tinha feito... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: E aí... que a turma tinha feito de um modo geral né? Porque acabava que... como... 

o projeto era para as mesmas pessoas a gente pegava o resultado de algumas pessoas e... usava 

o jogo... é... aí na hora que chegou nessa parte da maquete já tava mais ou menos pré-definido 

o que que ia ter que ter... e aí as pessoas só tipo só... tomavam consciência de onde essas coisas 

podiam tá... de acordo com a topografia...  

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 1: E aí depois disso a gente já foi... tipo assim... tirou foto e tal e já tentou jogar isso 

no... no cad... 

CAROLINA: Mas as pessoas foram jogando as coisas na maquete... eram módulos? 

ALUNO 1: Era... a gente modulou... biscoito... 

CAROLINA: É... (risos)... é... e em relação a sua experiência profissional... pessoal... com a 

arquitetura? Estágio... pesquisa... antes da faculdade mesmo... sei lá... parente... acompanhou 

obra em casa... enfim... 



 
 

ALUNO 1: Eu já tinha feito pesquisa na UFV... eu sou de Viçosa... aí eu já tinha feito dois anos 

de pesquisa lá... uma... era sobre... os catadores... de... materiais recicláveis e administração 

pública... e... eu não lembro bem essa foi a primeira... e... mas era uma ideia de cooperativa 

mesmo... que foi dentro do curso de cooperativa... e aí era entender tipo... qual era a relação 

deles... e acabou que no final a gente mapiou todas as associações e cooperativas dentro de 

Minas Gerais... 

CAROLINA: Você fez como estudante de ensino médio? 

ALUNO 1: Ensino médio... é... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 1: Era BICJR... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 1: E a outra foi... foi na educação... sobre... como os... porque lá... lá em Viçosa tem o 

Coluni né... aquele Colégio de Aplicação que sempre tá em primeiro lugar... no ranking de 

escolas públicas aprovadas no vestibular... e tal... aí a gente queria ver como que o... que uma 

escola que tem do lado... quantos alunos conseguiam entrar e tal e porque né? Aí a gente viu 

que era a minoria de escolas públicas em geral... que entravam no Colégio e tal... ver essas 

coisas... e... e eu nunca... arquitetura e projeto e tal eu não tive nenhum... antes da faculdade eu 

nunca tive nenhum tipo de contato assim... de verdade... 

CAROLINA: E durante... aí como é que foi... na faculdade... estágio... pesquisa? 

ALUNO 1: Aí durante a faculdade eu fiz pesquisa... e... pitacos pra parentes... (risos)... mas 

nada de projeto assim mesmo... igual a estágio em escritório... 

CAROLINA: Tá... é... e em relação então ao seu tempo de dedicação né... quando você fez a 

pesquisa como era seu tempo pra fazer os projetos? E como que é que era o tempo dividido ao 

longo do processo? Assim... era mais linear ou tinha... claro que sempre antes de uma entrega 

dá uns picos... mas esse pico era muito grande ou vocês conseguiam fazer? 

ALUNO 1: Então... no PFlex da Denise... tipo... particularmente... a gente até que conseguia se 

envolver... mais assim... foi dos projetos que eu mais gostei de fazer... então... como a gente 

tinha um envolvimento maior... acabava que era uma coisa mais contínua... mas claro que na 

entrega a gente surtava... mas... eu acho que... a Dani também assim... que era minha dupla... a 

gente gostou muito de fazer... deu... a gente brigava muito... (risos)... a gente deu certo assim 

no final das contas porque... era legal a crítica que a gente recebia nas orientações também 

sabe... era produtivo... ao contrário de outras matérias que... que as orientações não rendiam 

tanto sabe? Que era mais... ah... sei lá... mudar a espessura da parede... 

CAROLINA: Uhum... entendi... 



 
 

ALUNO 1: Então a gente tinha... é... a gente se envolveu mais com esse projeto... 

CAROLINA: E... em relação a software... quais vocês utilizaram... e qual que era seu... nível 

assim... de domínio do software? Como é que foi? O que que você acha que o software ajudou 

ou limitou?ALUNO 1: A gente usou AutoCad... SketchUp... e... Illustrator Photoshop... pacote 

Adobe assim... é... o terreno era um problema... enorme... porque... por mais que a gente saiba 

mexer no software a gente não sabe mexer com o terreno em software... então sempre é um 

problema... em todos os PFlex... inclusive no PIAU foi um grande problema também... é... e... 

o problema na verdade acho que nem é ter domínio assim do software só... claro que é também 

pra algumas pessoas assim sabe... mas... sei lá... você precisa ter um computador bom... pra 

mexer nessas coisas... então é sempre um problema... 

CAROLINA: Entendi... e... durante o projeto vocês em algum momento... vocês usaram 

ferramenta manual maquete desenho... alguma coisa assim? 

ALUNO 1: Hm... acho que a gente não fez maquete... 

CAROLINA: Tinha uma maquete na sala... que a Aluno 13 fez... mas eu não lembro se vocês 

usaram ou não... 

ALUNO 1: Ah... a gente pegou uma vez a maquete... mas a gente mal usou... 

CAROLINA: Tá... 

ALUNO 1: A gente desenhava a mão assim... mas em cima de uma planta plotada assim... do 

terreno... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: E aí foi assim que a gente começou a pensar na forma... foi quando a gente entendeu 

o que que a Denise estava falando... depois de muito tempo... 

CAROLINA: E aí o que que vocês desenhavam em cima do terreno? Tipo assim... que tipo de... 

de coisa... que vocês... 

ALUNO 1: A gente começou... quando a gente começou a... a pegar a planta pra desenhar... a 

gente começou a ver... tipo... tudo que tava influenciando ali sabe... tipo... insolação... 

ventilação... qual era a melhor área pra colocar tal coisa... e aí a gente foi e lançou... é... uma 

malha de cima... e a gente via o que que ficava bom dentro naquela malha... a gente usou a 

malha tipo assim... por pura formalidade... só pra ver a forma que ia ficar... mas acabou que o 

resultado a gente gostou... mas... aí dentro da malha que a gente lançou assim... a gente coloria 

isso que eu falei... e... e pensava como que... tipo assim... como que a orientação ficava melhor... 

sabe... em relação ao sol... em relação ao que a gente tinha marcado... e aí com base nisso depois 

que a gente tirava a malha a gente tinha alguma... forma assim... pronta... 



 
 

CAROLINA: Então... esses desenhos eles... vocês foram trabalhando e eles levaram a forma... 

assim... eram com essas informações? 

ALUNO 1: Era... mas foi... claro... a malha também influenciou... mas as informações eram o 

principal... 

CAROLINA: Tinha a malha que dava... os limites... e... 

ALUNO 1: É...  

CAROLINA: E a informação... 

ALUNO 1: É... isso... definia o limite... e aí... a gente... ah... a gente também trabalhou com 

uma coisa que era... usar cores que se completavam... a gente usou tipo... ah... sei lá... vermelho 

pra sol... é... azul pra onde o terreno era melhor... vermelho onde o sol era melhor e azul onde 

o sol era melhor... onde o vento era melhor... aí ficava roxo e a gente via que a área... que a área 

em roxo... eram as melhores áreas... 

CAROLINA: Entendi... tipo... somando a... a... as cores... pra chegar em um resultando... 

ALUNO 1: É... somando... isso... 

CAROLINA: E... e... você conhecia... diagrama... processo diagramáticos antes da disciplina? 

Você já tinha ouvido falar? 

ALUNO 1: Não... 

CAROLINA: Não? 

ALUNO 1: Não pra projeto né? 

CAROLINA: Sim... 

ALUNO 1: A gente nunca tinha visto não... 

CAROLINA: E qual que é a diferença que você acha... porque você falou não pra projeto mas 

conhecia... outro jeito... 

ALUNO 1: É... não... a gente diagramava informações pra... pra deixar elas mais... fáceis de 

serem entendidas né? No Indisciplinar... onde eu fazia bolsa... é... a gente pegava por exemplo 

lei... tentava traduzir isso com diagrama assim pra ficar mais fácil para... para o público que 

fosse ver... 

CAROLINA: Então era meio na ideia da apresentação? 

ALUNO 1: Era... 

CAROLINA: E aí qual que é a diferença que você viu entre um e outro? 

ALUNO 1: Na... eu acho que o objetivo na verdade... 

CAROLINA: Se tinha né... diferença... 

ALUNO 1: Na verdade acho que o objetivo era o mesmo né... tipo simplificar uma... uma 

coisa... acho que pra nós... quando a gente começou a usar o diagrama para o projeto... ficou 



 
 

mais fácil sair do lugar... do que às vezes a folha em branco também... (risos)... é complicado 

né? Aí quando a gente reunia as informações a gente fala ó... dá pra gente fazer alguma coisa 

aqui... e não é uma coisa... sei lá... que você tirou porque você é genial...  

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 1: Mas uma coisa que faz sentido... e você consegue meio... meio que justificar né... 

tudo que você faz no projeto... 

CAROLINA: Entendi... legal... e... e como que vocês usaram o diagrama ao longo da disciplina 

assim? Porque a disciplina tinha uma certa divisão entre... divisão assim né mas não... leitura 

do lugar... estratégia de projeto... desenvolvimento... pré-banca... banca... é... como é que vocês 

usaram diagrama? Foi ao longo ou teve... momentos específicos... algum ponto usou mais ou 

não... 

ALUNO 1: A gente usou muito mais no final... porque até o final a gente não tava entendendo 

direito... o que que a gente tinha que fazer... aí no começo foi até uma coisa muito... diagnóstico 

assim... ah... aqui é verde... aqui tem árvore... o sol aqui é leste-oeste... tanto que a Denise 

insistia muito... “para de fazer esse desenho de sol... que o sol nasce aqui e morre... não faz 

sentido isso”... e aí quando foi da metade pra frente a gente entendeu que tipo... o importante 

do diagrama ali era o que que aquelas informações refletiam né... no nosso território... e aí... 

tanto que acho que demorou... depois a gente fez de novo... a gente foi fazendo muitas vezes a 

leitura do lugar... por causa disso... porque a primeira etapa tava muito... olha... a informação é 

essa mas e aí? Aí da... da metade pra trás foi um... e aí? Que que a gente viu? 

CAROLINA: E aí vocês... vocês conseguiram... é... esse diagrama ele foi pro projeto? Como 

que foi isso? Foi tudo nessa malha? 

ALUNO 1: É... não... o projeto foi... foi... todo trabalhado em cima das informações que a gente 

pegou... e foi... traçando em cima da outra e... a malha que a gente jogou em cima pra ver como 

que... isso poderia ficar formalmente... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 1: Aí foi uma reunião assim... da forma mesmo... (risos)... e do... da... da leitura que a 

gente tinha feito... 

CAROLINA: E... você acha que contribuiu no desenvolvimento do projeto? 

ALUNO 1: Acho... inclusive... é um projeto que eu gosto do resultado... (risos) 

CAROLINA: E as dificuldades nesse processo de diagramas... porque você falou que vocês 

demoraram pra entender... quais que eram as dificuldades pra entender... você lembra? 

ALUNO 1: Eu acho que é porque a gente não tá acostumada né... a pensar... a gente tá 

acostumada a falar que... a grama é verde e o sol é leste-oeste... a gente não tava acostumada a 



 
 

ver o projeto tipo... o que que isso interfere no seu projeto e mostrar pra outra pessoa que você 

entendeu no que que isso interfere... e aí a gente levava as coisas mas não era aquilo ainda... 

aí... quando deu o start assim... aí ficou mais fácil e a gente até usa isso... continua usando 

inclusive essa estratégia... (risos)... 

CAROLINA: E... e como que... como que deu o start? Você sabe em razão de que? Assim... 

ALUNO 1: Foi na... sei lá... na milésima apresentação... porque a gente tinha definido na nossa 

cabeça... um módulo... hexagonal... e... a gente queria porque queria fazer o negócio... aquele 

trem... e a Denise falando... “mas não é isso... vocês tão pré-figurando... nana”... e a gente não 

tava... a gente falou “Ah! Beleza”... então... entendi o que que você falou... a gente ia e botava 

a forma de outro jeito... virara um pouquinho pra leste... aí a Denise “não gente... ainda não é 

isso”... aí que a gente entendeu... não era... a questão não era... a forma... porque podia ser 

aquela forma... mas... o porquê daquela forma... entendeu? 

CAROLINA: Uhum... e em relação às informações... essa sobreposição... malha e informação... 

é... quais informações foram relevantes pro projeto que... vieram da leitura e chegaram até o 

projeto? 

ALUNO 1: É... eu lembro que uma das mais importantes que a gente pegou eram as visadas... 

porque o lote era bem inclinado... e... mas ele tinha uma visada muito incrível pra cidade toda... 

é... os acessos... que... a gente também queria que fosse uma... uma espécie de transposição... o 

edifício... e... e tanto que a gente... é... priorizou também o percurso né... tipo... como que... que 

a pessoa ia caminhar pelo projeto... que que ela ia ter de paisagem assim pra ver... e... tanto que 

alguns lugares a gente tipo... removia o módulo assim... justamente pra dar esse... esse foco 

assim... do pedestre... que tivesse caminhando... e... a topografia... claro... e... esse percurso 

tinha muito a ver com a topografia também... a gente escolheu os melhores lugares pra 

implantar... e... a insolação assim ajudou um pouco... mas não foi assim... minha... a parte mais 

forte não... mas a gente movimentava... o módulo assim... nos lugares que a insolação era pior 

e que era realmente necessário movimentar... 

CAROLINA: E como que vocês... chegaram a essas informações? 

ALUNO 1: Algumas foram por causa da... da nossa visita no lugar né? Tipo de paisagem 

assim... foi muito... impressões nossas sobre o lugar... e as outras foram mais técnicas mesmo... 

tipo... é... a topografia que a gente pegou na base da Prodabel... é... insolação né que... mais 

técnica... e... é... os pontos de ônibus que também era uma questão muito importante no nosso 

projeto... é... que a gente viu também... mapiou quantos ônibus que passavam ali... viu que é... 

tinha muita gente... que ia ser legal se tivesse alguma coisa... perto do público ali... e tal... essa 

do ponto de ônibus por exemplo foi uma impressão que a gente teve... uma informação técnica 



 
 

mas também uma impressão nossa... nos horários que a gente visitava sempre tava cheio... ou 

então sempre tava vazio... e quais eram esses horários... 

CAROLINA: Entendi... e... e em relação ao diagrama na intenção... se tivessem outras 

pessoas... que não arquitetos participando do processo... que que você acha dele como 

instrumento? Tipo... você acha que ele ia... é... por exemplo se os moradores lá tivessem... se 

vocês tentassem fazer o diagrama... junto com eles... você acha que isso ia dar certo ou isso ia 

dar errado? Porque? 

ALUNO 1: Eu acho que ia ficar melhor inclusive... é claro que a gente ia quebrar a cabeça 

muito mais porque... obviamente o projeto que a gente fez... como que a gente não... perguntou 

assim... não fez junto com ninguém... foi uma coisa era uma coisa nossa né... assinaturinha do 

arquiteto né... mas eu acho que... se tivesse mais gente... sei lá... teria mais possibilidade do 

projeto dar certo né? Porque as pessoas iam tá envolvidas... então o projeto é delas... 

CAROLINA: E... e em relação à disciplina... é... você acha que ela contribuiu na sua formação... 

como? Você usou depois... você falou que utilizou... você utilizou o diagrama depois como 

ferramenta de projeto... 

ALUNO 1: Usei... eu tentei usar um pouco em PIAU assim... apesar de que... não foi... tanto... 

igual no... a gente usou na disciplina da Denise mas... é... é muito bom... é uma ferramenta 

muito boa quando você não consegue... não só quando você não consegue desenhar... o que 

você tá pensando... mas pra você conseguir justificar o que você tá... tá pensando né...  

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 1: E acho que você consegue fazer um projeto melhor... 

CAROLINA: Melhor em que sentido? (risos)... melhor né... assim... 

ALUNO 1: É... não... não melhor no sentido formal não... mas no sentido que você vai ter... 

mais... qualidades reunidas e... você vai projetar no lugar certo... com... com as coisas certas...  

CAROLINA: É... você acha que... que no sentido de uma coerência ou não? 

ALUNO 1: É... no sentido de ficar mais coerente mesmo... é... e você mostra como que funciona 

sabe... eu acho que é... fica... informativo... tanto pra você projetar quanto pra quem for... ver o 

projeto depois entendeu? 

CAROLINA: Entendi... é isso... tem mais alguma coisa que você lembra... que você acha 

importante... sobre o processo de projeto... não só esse como outros? 

ALUNO 1: Eu acho que a gente devia ter mexido mais na maquete... e se a gente tivesse... mais 

contato com os moradores mesmo seria muito legal...  

CAROLINA: É... (risos)... sem dúvida... 

ALUNO 1: Mas você cria expectativa assim também né... com os moradores... 



 
 

CAROLINA: É... 

ALUNO 1: Uma coisa que não vai fazer... 

CAROLINA: É isso... obrigada! 

 

Entrevista 2: 

 

Entrevistada: Aluno 2 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 6º período 

Período (na entrevista): 8º período  

 

CAROLINA: É... quantas disciplinas de projeto você já tinha feito antes da disciplina... antes 

dessa disciplina... 

ALUNO 2: Tive cinco... 

CAROLINA: Cinco? 

ALUNO 2: É... 

CAROLINA: E quais foram as metodologias de projeto nessas disciplinas... como que você 

chegou na... 

ALUNO 2: As que eu fiz que tinha projeto... uma foi com a S. que... foi... cirurgia de casa... 

então... a gente começou a metodologia mesmo de conversa com o cliente... é... a gente fez um 

jogo que... pra conversar com o cliente decidir com o cliente um projeto de reforma... de forma 

conjunta... que acho que foi o único que realmente abordou metodologia... é... também fiz 

alguns que já tinha um programa pronto... e aí... chegava com a demanda de um... de um 

projeto... a demanda do... do que precisava ter... e aí eu fiz um projeto pra isso... um projeto pra 

aquilo... pra um estudante... dois estudantes... um estudante casado... e... é... basicamente isso... 

é... o único que abordou metodologia mesmo foi esse... cirurgia de casa... os outros... 

CAROLINA: Sei... e como que você chegava no... no projeto nessas disciplinas? 

ALUNO 2: Então... essa era a grande questão... é... eu inclusive eu brinco com a Aluno 1 que... 

esse PFlex mudou nossa vida assim... porque a gente não sabia... como que a gente começava 

a fazer o projeto... de onde surgia... que que a gente tinha que fazer... se era a linha do AutoCad 

da parede que a gente tinha que fazer primeiro... como é que surgia... e... então era teste 

mesmo... depois de um tempo... esse primeiro projeto que eu fiz... que foi... de casa mínima... 

que é habitação estudantil... eu... não consegui terminar... porque... eu comecei a fazer... como 



 
 

a proposta era ser uma casa mínima de até 50m³... eu comecei a fazer... fazendo um quadrado 

de 50m³ mesmo... e colocando lá dentro o que precisava pra demanda... e depois até eu refiz 

isso tentando fazer até menor que a proposta... pra fazer uma casa realmente mínima... que 

coubesse o que precisava... mas... eu desisti no meio do caminho porque não dei conta de 

terminar... e aí depois disso eu comecei a fazer desenho mesmo a mão... rabisco... e depois 

passava pro AutoCad... mas nada... 

CAROLINA: Mas o que que você desenha assim... a mão? 

ALUNO 2: O quarto... a sala... um banheiro e a... a demanda assim... de... 

CAROLINA: Como que... assim... como que você desenhava isso? Em razão de quê assim... 

ALUNO 2: Dos móveis que tinham que ter dentro... do que eu achava que... deveria ter no... no 

quarto... nas cozinhas... começava pelos módulos e a partir disso eu chegava nos tamanhos dos 

cômodos... 

CAROLINA: Entendi... e os móveis? (risos)... 

ALUNO 2: E os móveis... os de sempre né... eu pegava... inclusive foi isso que eu fiz no da S. 

assim também... eu imprimi os... os moveizinhos... e a partir disso eu ia fazendo um... um jogo 

mesmo... 

CAROLINA: Entendi... pra chegar nas dimensões... e... 

ALUNO 2: Isso... 

CAROLINA: E até mesmo no... no desenho se ele seria... sei lá... quadrado ou redondo... 

triangular...  

ALUNO 2: Uhum... 

CAROLINA: Assim... foi em razão do mobiliário? 

ALUNO 2: Do mobiliário... 

CAROLINA: E teve algum projeto que você... que era... tinha uma dimensão um pouco mais 

urbana... que não a do mobiliário? 

ALUNO 2: Deixa eu ver... eu fiz... teve um que foi uma proposta de pensar como que a Escola 

tá inserida no bairro... mas assim... foi uma coisa muito preliminar... não teve... nada demais... 

inclusive o que que eu... o que foi o resultado desse projeto foi um... eu e a Maria a gente pensou 

em um mobiliário... aqui pra Escola... mas não teve nenhuma discussão muito a frente... e... os 

demais... não é... mentira... eu fiz um também que... eu tive que analisar o contexto da Escola 

de Engenharia... como que seria o a... a habitação... social ali... no centro... esse também teve 

bastante... 

CAROLINA: Mas aí você chegou em algum projeto? 

ALUNO 2: Urbano? 



 
 

CAROLINA: Não...até mesmo... 

ALUNO 2: Cheguei... 

CAROLINA: E você chegou nesse projeto como? 

ALUNO 2: A gente fez um estudo do... do centro... e de quais seriam as demandas de um... um 

projeto de habitação social... saindo um pouco da lógica do Minha Casa Minha Vida por 

exemplo... aí a gente... fez um estudo de volumetria do que já tinha lá... do que poderia ser feito 

por exemplo com os galpões abertos que tem lá... e... e analisando o que que tinha no bairro e 

o que que não tinha no bairro... mesmo assim... o que que... qual... quais seriam as demandas 

ali pro centro... por exemplo a gente viu que... creche não tinha o bastante... teria que atravessar 

a Contorno e isso... dificultaria... é... e o que que ali precisaria ter... dentro mesmo do... do 

quarteirão dos prédios... 

CAROLINA: Mas e aí vocês chegaram em algum... desenho... algum projeto mesmo ou foi um 

estudo? 

ALUNO 2: A gente chegou no desenho... porque esse seria um... um edifício modular... então 

a gente chegou meio que num... numa proposta de módulos praquele edifício... mas... foi muito 

preliminar... a gente fez uns estudos de layout também... mostrando que também seria possível 

ter vários layouts em cada apartamento... mas foi muito preliminar... 

CAROLINA: Entendi... e... dessas metodologias... dessas experiências... o que que você pensa 

assim que foi... que... é positivo... quais os pontos fracos e fortes dessas... 

ALUNO 2: Das metodologias? 

CAROLINA: Dessas... antes da disciplina... 

ALUNO 2: Antes da disciplina? É você não entender de onde que surgiu aquela... aquela 

demanda... de onde surgiu aquele programa... por exemplo... chegar pra... pra gente com uma 

proposta de habitação estudantil falando que a demanda é essa e a gente fala uai... mas se eu 

morasse não acho que essa seria a minha demanda... de onde que surgiu... isso é muito 

negativo... até mesmo pro desenvolvimento do próprio projeto... que... a gente começa a fazer 

uma coisa que a gente não acha que seria ideal e aí a gente fica meio perdida... 

CAROLINA: E teve alguns pontos positivos assim? 

ALUNO 2: Teve porque eu acho o PFlex muito curto... então também por exemplo... esse que 

a gente fez uma análise do Centro muito completa... a gente não conseguiu desenvolver o 

projeto em nada... 

CAROLINA: Os PFlex foram bimestrais... 

ALUNO 2: Foram... todos... 



 
 

CAROLINA: E sua experiência profissional e pessoal na arquitetura assim...  de estágio... 

pesquisa... obra... às vezes alguma... coisa em família... antes de... antes de entrar pro curso 

mesmo... alguma coisa assim... 

ALUNO 2: Nossa... muito pouco... com projeto é muito pouco... 

CAROLINA: Mas e com arquitetura em si? Asism... a própria pesquisa... estágios... 

ALUNO 2: Que tem a ver com metodologia? 

CAROLINA: Não... que tem a ver com arquitetura...  

ALUNO 2: Com arquitetura? Ah então... eu estudo muito mais o urbano né... 

CAROLINA: É... arquitetura inclui o urbano... 

ALUNO 2: Uhum... é... então assim... eu entrei na faculdade achando que eu ia... fazer projeto 

de arquitetura e quando eu entrei eu falei... meu Deus eu odeio projeto de arquitetura... que que 

eu estou fazendo aqui... mas... eu não odeio não... (risos)...  no início eu achei que eu odiava... 

mas eu não odeio... mas... veio muito disso assim... desse... do... segundo período que eu fiz um 

projeto de reforma... que... que eu também eu fui... era muito assim a ideia do que o professor 

tinha do que deveria ser feito e não muito bem o que eu conversava com a família que tava... 

participando da reforma... e aí... tinha muito a ideia do que deveria ter e do que não deveria 

ter... e isso foi um experiência muito boa porque acabou que... eu fiz com a minha tia... e ela 

acabou... ela acabou ficando com o projeto... mas assim... não me orgulho porque ele não... 

quando eu tive que mostrar pra ela eu tive vergonha sabe...  porque não foi uma coisa que eu 

conversei com ela... foi uma coisa total que eu conversei com o professor... então... foi bem... 

(risos)... 

CAROLINA: E as pesquisar que você já fez...  

ALUNO 2: Sim... é...  

CAROLINA: Iniciação... 

ALUNO 2: De... eu tô desde o terceiro período... no... Indisciplinar... aí o primeiro ano eu fiquei 

na pesquisa só que lá assim... pesquisa e extensão... é uma... meio... que confuso... 

CAROLINA: Misturado... 

ALUNO 2: É... e aí desde o início que eu tô nessa área de analisar a Operação Urbana do 

Isidoro... agora a gente tá mais analisando a resistência... é... e ver como que... a lei foi se 

modificando mesmo pra beneficiar os empreendedores e não a população que já tá lá né... e... 

e essa política de habitação de grandes conjuntos habitacionais que não são pra população que 

realmente precisa e sim pra... pra dar o lucro pra quem está construindo... sempre nessa área... 

CAROLINA: Você acha que a pesquisa fez diferença nos projetos... assim... em como que você 

chegou... 



 
 

ALUNO 2: Sim... eu acho que sim... porque desde que eu comecei a estudar mais dessa área... 

em todas as disciplinas eu tento inserir um pouco daquilo que eu acredito... porque antes era 

assim... ia fazer tal trabalho tá... o tema mais fácil de mexer... mas desde então não... é... eu fiz 

um projeto também de PFlex que foi do Parque das Ocupações... que... ali no Barreiro... tem 

várias ocupações que elas... 

CAROLINA: Da Dorothy ali? 

ALUNO 2: É... são várias ocupações é num... num mesmo... numa mesma microbacia... e aí no 

centro tem uma área de proteção ambiental... são seis ocupações no mesmo lugar... e aí a gente 

fez uma proposta de Parque das Ocupações ali... que seria um parque com moradia com... 

lançando várias propostas pra isso acontecer... e aí... desde então... por exemplo na matéria de 

saneamento eu mexi com essa coisa... na matéria de planejamento urbano eu também... mexi 

com a mesma coisa... 

CAROLINA: Essa proposta do Parque foi uma proposta que vocês chegaram ou uma proposta... 

ALUNO 2: Foi... 

CAROLINA: Foi a proposta da disciplina? 

ALUNO 2: Foi da disciplina que chamava Parque das Ocupações...  

CAROLINA: Tá... 

ALUNO 2: Mas todas as diretrizes foram... a gente que chegou... 

CAROLINA: E seu tempo de dedicação pro desenvolvimento do estudo... preliminar nos 

projetos e... e até mesmo na disciplina... como que você... 

ALUNO 2: É... eu não dedico muito pra PFlex assim não... mas pra esse eu dediquei bastante... 

pra esse que a gente fez... até porque eu e a Aluno 1 a gente discordava de muita coisa... a gente 

ia e voltava milhões de vezes e a gente brigava muito... então assim eu dediquei bastante mas... 

pras demais muito médio... 

CAROLINA: Mas você tinha um tempo assim pra fazer as coisas? Porque você tava na 

pesquisa... tinha as outras disciplinas e... o tempo que você tinha livre... 

ALUNO 2: Eu dividia entre as disciplinas e o PFlex... 

CAROLINA: E o PFlex tomava uma proporção diferente? 

ALUNO 2: Sempre toma muito mais... 

CAROLINA: É... e em relação aos softwares é... na época da disciplina... você tinha... quais 

você tinha domínio ou não tinha domínio... quais você utilizou? 

ALUNO 2: Ah... na disciplina eu utilizei mais... no final eu utilizei AutoCad é... e durante a 

disciplina eu utilizei Photoshop e Illustrator... só... 



 
 

CAROLINA: É... e você utilizou alguma ferramenta manual? Maquete... desenho ou... 

recortes... 

ALUNO 2: A gente utilizou a maquete mas muito pouco... muito pouco... e... a gente fez muitos 

estudos de... de diagrama a mão também... 

CAROLINA: A mão vocês fizeram é... com alguma base ou era... 

ALUNO 2: Não... acho que não tinha base não... acho que a gente fazia era só... livre... no papel 

manteiga mesmo... 

CAROLINA: E aí vocês... com esses diagramas a mão vocês... depois passaram pro computador 

e como é que vocês utilizavam esses diagramas... que foram feitos à mão? 

ALUNO 2: Mesmo pra... porque aí a gente fez aquela... aquele grid né... pra fazer o projeto 

então... em cima dele a gente imprimiu na verdade as... as curvas de nível e o grid então... por 

cima disso a gente foi fazendo o diagrama de... volumetria da edificação... como ficaria melhor 

pras curvas de nível e pensando em uma modulação... a partir disso a gente começou a pensar 

em outras coisas no computador... 

CAROLINA: E você já conhecia diagrama... processo diagramático antes da disciplina? Onde 

você conheceu? 

ALUNO 2: Uhum... muito pouco... mas foi mais... mais de pesquisa pessoal mesmo... 

CAROLINA: Uhum... você lembra algum exemplo de algum... arquiteto... de alguma coisa que 

você pesquisou? 

ALUNO 2: De antes da disciplina? 

CAROLINA: Ah... se você lembrar de antes... 

ALUNO 2: Não... mais do BIG mesmo... que são mais conhecidos assim... 

CAROLINA: Que são os diagramas mais de apresentação do que de processo né... você 

consegue diferenciar? 

ALUNO 2: Bom... de processo é o que você usa pra chegar em um resultado né... e o de 

apresentação é... o que explica o que você fez... e não necessariamente foi no processo você 

usou... pode ser também... não necessariamente do processo que você usou mas... mas na 

apresentação do que você fez... 

CAROLINA: Entendi... e como que esses diagramas que vocês fizeram... seja no computador... 

seja à mão... como que eles influenciaram... se influenciaram né... como que eles influenciaram 

no projeto em si? Em quais etapas vocês utilizaram... porque teve lá leitura do lugar... 

estratégias do projeto... pré-banca e banca... e banner final... 

ALUNO 2: No início eles influenciaram pra gente pensar... no que que seria necessário no 

lugar.... das... das demandas do próprio... do próprio lugar... e...  acho que mais isso... mas eu 



 
 

acho que no fim das contas isso levou muito a gente pra chegar numa volumetria mesmo... e de 

usos também... 

CAROLINA: Como que foi... você lembra? 

ALUNO 2: Nossa eu lembro que... eu lembro que no início a gente fez uns diagramas de... das 

questões físicas... ambientais e sociais do lugar... e que isso foi muito bom... inclusive eu faço 

isso muito pra todos os PFlex... e depois... foi mais isso de pegar a malha e... tentar chegar numa 

volumetria a partir dos diagramas... que a gente foi sobrepondo uma série de diagramas a partir 

do que a gente achava importante... por exemplo... colocando uma... fachada maior pro leste 

porque tem mais vento... coisas do tipo... e aí a gente sobrepôs tudo e chegou numa volumetria 

final... 

CAROLINA: E... a volumetria vocês trabalharam em alguma programa... 

ALUNO 2: A gente já tava no SketchUp... 

CAROLINA: E... e vocês tiveram alguma dificuldade com o uso dos diagramas... até com o 

entendimento? 

ALUNO 2: Então... a gente teve dificuldade porque a gente fazia muito diagramas e a gente 

não sabia em que que a gente aplicava... a gente fazia e olhava e falava... bonito... mas o que 

que isso tá me dizendo sabe... a gente não conseguia ligar uma coisa a outra... 

CAROLINA: Durante a disciplina mesmo? 

ALUNO 2: É... 

CAROLINA: E quais as informações foram relevantes no desenvolvimento do projeto... que 

você falou que vocês coletaram informações... o que que foi que caminhou pro projeto... teve 

alguma? 

ALUNO 2: Eu acho que... é... uma coisa muito importante foi o limite da... Nossa Senhora do 

Carmo... que é uma grande divisão entre os bairros... a própria diferença entre os bairros foi 

muito importante pra gente no projeto e... questões físicas também... topografia 

principalmente... 

CAROLINA: Uhum... e como vocês tiveram acesso a essas informações? 

ALUNO 2: Todos os sites possíveis a gente pesquisou assim... principalmente... o site da 

Prefeitura a gente pegou muita coisa...  

CAROLINA: Mais dados assim... 

ALUNO 2: É... 

CAROLINA: E vocês fizeram visita? 

ALUNO 2: Fizemos... a gente fez entrevistas também... 



 
 

CAROLINA: E as entrevistas... assim... que que vocês... qual que era o objetivo das entrevistas 

que vocês fizeram? 

ALUNO 2: A gente queria... não chegar perguntando diretamente o que que as pessoas queriam 

que tivesse naquele lugar mas... o que que elas acham que poderia ter... que que tinha mais falta 

naquele lugar... e aí acabou que... com as entrevistas a gente viu que a maioria das pessoas 

ficaram assim... não... esse lugar aí... isso aí não é lote não... está abandonado...  não tem que 

ter nada aí não... impossível... 

CAROLINA: E vocês conseguiram entrevistar perfis diferentes? 

ALUNO 2: Mais ou menos... eram mais pessoas que tavam no ponto de ônibus... porque ali a 

gente percebeu que quase ninguém andava... e também nas lojas lá de cima... 

CAROLINA: E aí... essas informações vocês conseguiram diagramar? 

ALUNO 2: Sim... acho que a gente diagramou as entrevistas... 

CAROLINA: E o que que você pensa em relação ao diagrama como um instrumento... de 

inserção de outros agentes no processo de projeto... assim... o que que você enxerga... você 

enxerga de potencial e limitação? 

ALUNO 2: Eu acho que primeiro pra... pra ser possível compreender como que aquilo surgiu e 

porque aquilo surgiu... não só a gente chegar e apresentar um projeto mas de... chegar e mostrar 

como que chegou naquela conclusão... no produto final... e eu acho que também como... uma 

ferramenta de conversa com clientes... por exemplo assim... de chegar... não chegar com um... 

por exemplo... essa questão da reforma... quando você chega com uma resposta já pronta... já 

como um opção... uma coisa determinada... fica uma situação meio ruim da pessoa falar “ah... 

mas eu queria mudar aquilo... mudar isso”... aí quando você... você chega com diagramas... 

com produtos mais... preliminares... eu acho que é mais fácil de dialogar nesse sentido e aí 

acaba que né... mais positivo pros dois lados... 

CAROLINA: É... e como que a disciplina contribuiu... se contribuiu... na sua formação... é... 

você utilizou em outros... em outras disciplinas ou em outros projetos... 

ALUNO 2: Utilizei... de processo de projeto mesmo assim... pra... pros projetos que eu fiz 

depois que foram mais... que foi esse do... da Escola de Engenharia por exemplo... foi essencial 

assim... e no Parque das Ocupações também... de... do estudo do lugar antes e do próprio 

processo de projeto pra... projeto arquitetônico mesmo... 

CAROLINA: Pra chegar em alguma...  

ALUNO 2: Uhum... 

CAROLINA: No desenho de fato... 

ALUNO 2: Uhum... 



 
 

CAROLINA: E tem mais alguma observação que não foi abordada... que você acha 

interessante... 

ALUNO 2: Estou pensando... eu acho que é isso assim de... eu acho que é muito... complexo 

fazer um projeto em dois meses... tentando abordar metodologia... e tentando abordar o estudo 

completo do lugar... e o projeto muito bem acabado... e eu acho que nenhum dos dois devem 

ser excluídos... nem o processo e nem o projeto final... então... eu acho que... é uma ideia que a 

gente sempre dá pra Escola e que agora tá começando a ser mais... mais... mais... acatada... é... 

é isso... de fazer projetos pelo menos complementares né... de não ser obrigatório você fazer o 

1 ou o 2... os dois juntos... mas que pelo menos... que você possa ter essa escolha de... de 

continuar o que você começou... e fazer uma coisa mais desenvolvida... 

CAROLINA: Entendi... legal.. é isso... obrigada! 

 

Entrevista 3: 

 

Entrevistada: ALUNO 3 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 8º período 

Período (na entrevista): 10º período 

 

CAROLINA: Quando você fez a disciplina... quantos projetos você já tinha feito... quantas 

disciplinas você já tinha feito? 

ALUNO 3: Faltavam só dois PFlex pra mim... aí... eu tinha acabado de fazer PIAU... então... 

uma das minhas principais dificuldades foi... no PIAU... foi representação... e como eu já queria 

fazer meu TCC com a Juliana... eu fui perguntar pra ela o que que ela me indicava pra eu 

trabalhar melhor essa representação... porque meu estágio que eu fiz não me ajudou muito 

nisso... porque eu mexia mais com sistemas prediais... aí ela me indicou fazer o PFlex da Denise 

e com o F.... que aí foram os dois últimos que eu fiz... com a Denise antes e depois com o F.... 

CAROLINA: E são quantos PFlex... 

ALUNO 3: São nove... 

CAROLINA: Então você já tinha feito sete... 

ALUNO 3: Isso... já tinha feito sete... 



 
 

CAROLINA: E nesse anteriores a disciplina... quais foram as metodologias de projeto que você 

usou pra chegar no projeto assim... como que você caminhava durante a disciplina até chegar 

no projeto... 

ALUNO 3: O projeto ele sempre vinha pronto na questão do terreno né... que o professor sempre 

dava o terreno... a localização e a gente sempre tinha um processo de análise do entorno daquele 

terreno né... e do próprio terreno... é... depois a gente tinha um determinado programa... às vezes 

não era nem um programa... mas um objetivo a ser alcançado... e a gente ia fazendo desenhos... 

é... projeto... às vezes tinha algumas teorias... usava muita referência primeiro né... a análise 

primeiro do entorno... depois é... objeto de referência... e aí a gente ia pra... tentativa e erro em 

cima daquele terreno né... e depois pro projeto... aí depois o sistema estrutural... o que dava 

tempo... 

CAROLINA: E aí essa fase das análises do entorno e do terreno... como é que era? 

ALUNO 3: Dependia do PFlex e da proposto... é... se fosse uma proposta mais urbana... dividia 

mais a turma... um faz a paisagem... outro faz a parte de... é... densidade de prédios... é... outro 

faz a parte econômica e qual que era a população que morava ali... então acho que muitos 

trabalham com essa divisão de grupos... cada um interpretando uma parte... é... daquela região... 

é... às vezes era individual... mas... tinha essas vertentes assim sabe... 

CAROLINA: E aí quando era individual como é que você pegava essa informação... dessas 

análises e aí você levava é... assim... como que ela ajudavam no seu projeto... como que era 

isso? 

ALUNO 3: É... a gente... eu fazia uma pesquisa... na internet mesmo...livro... e também fazia... 

fazia uma pesquisa também de mapas... de mudança daquela... daquela determinada região... e 

também visita... visita ao campo... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 3: Então eram os principais... e depois eu tentava materializar isso no meu... no meu 

desenho... então se... tava um terreno e ele dividia entre dois bairros... entre um bairro 

extremamente denso e um menos denso... então eu representava aquilo de alguma forma... no 

meu desenho... esquema sabe... pegava aquilo como as principais características e aí ia 

transformando aquilo em uma materialidade que eu conseguia trabalhar em cima...  

CAROLINA: E essas metodologias é... o que que você via assim de ponto fraco e forte... nesse 

processo antes da disciplina... 

ALUNO 3: Eu acho que era muito fragmentado... principalmente quando envolve essa divisão 

de análise... um analisa paisagem... o outro analisa população... acho que fica bem 

fragmentado... e acaba que você reduz algo que o outro te passou né... sobre aquilo... é... eu 



 
 

também acho que o projeto ficou um pouco fragmentado... porque tem... um jeito de caminhar... 

então acaba que todos vão terminar na mesma coisa... porque todo mundo sai de um mesmo 

campo de informação... então acho que isso reduz um pouquinho... e eu acho que todos são 

assim... então acaba que não muda também o processo que estou vivenciando em nenhum 

PFlex... 

CAROLINA: Uhum... você fala de... dos projetos no final serem parecidos... ou da 

fragmentação? 

ALUNO 3: Não... o processo e a fragmentação... e também uma coisa que eu não gosto no 

modelo do PFlex... é o tempo... eu não tenho nenhum projeto que eu entrego pra você que eu 

falo assim... não... esse você poder ver porque esse eu me orgulho... o que eu mais me orgulhei 

foi PIAU... o PIAU... é o semestre que você tem uma dose muito grande de complexidade... de 

densidade de trabalho e é o semestre inteiro... o restante eu... 

CAROLINA: Não conseguiu chegar onde queria assim... 

ALUNO 3: É... não consegui... 

CAROLINA: Entendi... é... e em relação a sua experiência profissional ou pessoal na 

arquitetura... estágio... pesquisa... e quando eu falo pessoal...às vezes até antes da faculdade 

mesmo... já teve obra em casa... conhece algum arquiteto... 

ALUNO 3: Eu nunca fui de... é obra... essas coisas assim sabe... eu já entrei com uma 

característica bem de acadêmica mesmo... porque ou eu ia fazer arquitetura ou história... então 

eu já entrei meio assim... não tive uma experiência boa aqui... então meus primeiros períodos 

foi bem difícil ficar aqui dentro... então eu já pensei em sair... e o que me salvou foi o PET... 

foi a bolsa... 

CAROLINA: O caminho do ACR... 

ALUNO 3: Foi... o caminho do ACR... mas... ao mesmo tempo que eu não gostava daqui... eu 

não gosto da estrutura... não é que eu não gosto de arquitetura... entendeu... então eu gostava 

das matérias... eu gostava de tá aprendendo o que eu deveria aprender... mas eu não gostava da 

estrutura que eu tava... então assim... então eu sempre gostei de arquitetura... eu sabia que não 

tava no curso errado... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 3: Eu tava precisando é de um processo de adaptação diferente... que foi o que o PET 

me deu... deu um respiro em meio a umas coisas que eu tava vendo e não tava gostando... aí eu 

fiquei um ano e meio no PET... em 2015... 

CAROLINA: O que que era sua pesquisa no PET? 



 
 

ALUNO 3: Foi sobre o nazismo... como que a arquitetura e a arte ajudaram na propagação do 

nazismo na Alemanha... 

CAROLINA: Entendi...  

ALUNO 3: Então eu me mantive um ano e meio... e no quinto período eu cheguei no ápice de 

detestar tudo... também... aí era um monte de professor ruim e tal... então eu tive um problema 

aí também... e saí... fui pra... fiz um intercâmbio pequeno... de um mês... só pra eu sair disso 

aqui... voltei... aí eu voltei e já tinha saído do PET... aí eu comecei a procurar estágio... aí minha 

experiência com estágio foi... eu trabalhei em shopping... na área de arquitetura em shopping... 

então eu trabalhava muito com sistema predial e aprovação de reformas... em lojas... então eu 

aprendi muita parte técnica... e eu ... eu não falo que eu me relacionei muito com arquitetura... 

eu falo... falo que eu relacionei com o campo profissional... então lidar com as pessoas... 

agilidade em entregar as coisas... melhorei muito meu cad sabe... então foi mais assim... mas... 

eu já sabia que não era a área que eu queria seguir sabe... mas pra mim o ponto auge assim da 

arquitetura foi o PIAU... foi o maior divisor de águas assim... eu gostei... eu sempre gostei muito 

da parte acadêmica... mas eu gosto muito de urbanismo e eu gosto muito de projeto sabe... só 

que... é... depende do caminho do projeto sabe... igual... eu não sou uma pessoa que vou fazer... 

trabalhar em construtora... é... esse negócio de prédio... eu não gosto... eu gosto desses projetos 

mais excepcionais mesmo sabe... uma estação... uma coisa assim... que tem ligação com o 

urbanismo... eu sempre vi muito a arquitetura ligada na análise espacial... no espaço que ela tá 

inserida... então assim... eu tenho muito esse caráter PIAU mesmo... da produção de um PIAU... 

CAROLINA: Integrado né? 

ALUNO 3: É... então a partir desse momento eu já sabia que era esse caminho que eu queria 

seguir pro meu TCC... profissionalmente eu devo seguir a área acadêmica... e a área de 

planejamento urbano também pra ter... esse contato com esses projetos mais excepcionais e que 

gira em torno da cidade também... mas aí é isso minha experiência... 

CAROLINA: E o PIAU ele foi o que? 

ALUNO 3: O PIAU foi uma... é uma intervenção urbana e arquitetônica através de uma 

estação... 

CAROLINA: Foi uma estação onde? 

ALUNO 3: No Calafate... 

CAROLINA: E teve algum processo assim no PIAU... em relação à metodologia da disciplina 

que você acha que fez alguma diferença... ou foi o próprio tempo e tipo de projeto? 

ALUNO 3: Eu acho que foi o tipo... porque no PFlex ou é urbano ou é arquitetônico... porque 

não tem tempo pra trabalhar os dois... é... o tempo... a densidade de professores... que são 



 
 

muitos... então a gente teve alguns que são de urbanismo e arquitetura... tudo ao mesmo tempo... 

e... é... não... a metodologia a mesma... 

CAROLINA: Não teve nada... 

ALUNO 3: Não... não... foi visita ao campo... depois foi... é... ir pro... fazer análise espacial... 

depois fragmentou os grupos... e por aí vai... foi a mesma... e é uma... e acaba ficando... um 

salto de você ir de uma coisa que é pesquisa é... e ir pro desenho é muito... abstrato assim... 

então gera um... “e agora... o que nós vamos fazer?” 

CAROLINA: Então sua dificuldade no projeto é sempre nesse momento de... 

ALUNO 3: É... nesse momento... 

CAROLINA: Sair daquela... daquele tanto de informação que teve no campo... com os dados... 

e ir pro desenho... 

ALUNO 3: É que você fala assim... “esse lugar precisa de uma conexão... o que é essa 

conexão... materialmente falando? Ah... é uma passarela... aí você traça uma... uma linha reta 

no desenho... mas o que que é essa passarela... aí vai... qual conexão você quer dar... tipo... 

vários acessos... aí você vai abrindo perna na passarela”... então fica... esse salto é muito 

abstrato assim... é o mais difícil... 

CAROLINA: E... e em relação ao tempo de dedicação pro desenvolvimento desses estudos 

preliminares e assim... até mesmo pro do... dessa parte da leitura... do diagnóstico... nessas 

disciplinas assim... como que... qual que era o tempo de dedicação pra isso? 

ALUNO 3: Normalmente PFlex é umas duas semanas né... no máximo... eu acho que é 

suficiente... mas pro tempo de PFlex é muito... mas eu acho que é o suficiente... se diminuir 

acho que fica ruim... pra um projeto de qualidade... não pro PFlex 

CAROLINA: E qual que era o seu tempo disponível... na época você fazia pesquisa assim... na 

época da disciplina? 

ALUNO 3: Da sua disciplina? 

CAROLINA: É... 

ALUNO 3: Não... eu não fazia nada... o tempo era... era um tempo disponível... é... eu acho 

que... igual eu tava conversando uma vez até com a J.... eu acho que... o curso é muito fácil... é 

muito difícil você tomar bomba... sabe... mas eu acho que existe uma pressão psicológica muito 

forte... e eu também acho que... é... eu falo de professor... eu não sei o que que é... que... existe 

uma falta de... de... não dá muito bem a disciplina e no final cobra muito da gente... então a 

gente fica meio perdido em como fazer... no que fazer... e aí acaba que no final a gente tem que 

virar noite... então acho que é uma pressão muito psicológica... então esse tempo de dedicação 



 
 

eu acho que é... além de ser muito subjetivo... vem muito dessa pressão psicológica... mas 

sempre dá tempo... então assim... eu acho que é um tempo ok... 

CAROLINA: Mas você acha que essa... você fala que... como se a disciplina acumulasse no 

final... 

ALUNO 3: É... eu acho... 

CAROLINA: Né... você fica ali o semestre... o bimestre né... mais tranquila... e no final vira 

uma loucura... 

ALUNO 3: É...  

CAROLINA: Você acha que... você consegue me dizer porque que você acha que acontece isso 

assim... 

ALUNO 3: Eu não sei porque que isso acontece... porque assim... às vezes a gente chega... e tá 

lá... “tô agarrado nessa passarela... tô agarrado nessa passarela” e o professor continua agarrado 

junto comigo sabe... aí no final chega assim... “ah.. eu quero planta corte... é... sei lá... 3D... 

tudo banner... pra... daqui duas semanas”... então assim... eu não sei se é desorganização... eu 

não sei se o professor quer que a gente tenha esse processo mesmo... eu não sei o que que é... 

mas eu sei que existe muita pressão psicológica e essa... esse... esse problema no final... que eu 

não bem... eu não sei como se resolve... eu sou uma pessoa extremamente organizada... eu 

procuro saber tudo que eu tenho que fazer antes... que que eu tenho que fazer obrigatoriamente... 

o que que eu não tenho que fazer... o que que é meu processo... mas... não dá... 

CAROLINA: E hoje assim... você já consegue enxergar como que é o seu processo de projeto... 

em razão da sua experiência? 

ALUNO 3: Já... 

CAROLINA: Até de tempo... 

ALUNO 3: Já... e eu acho que até escolhi minha orientadora por isso... foi o... o modo de fazer 

projeto que mais... encaixa com minha linha entendeu... a J. ela tem uma... uma forma de 

conectar a questão conceitual com a material muito forte... muito bem assim sabe... bem 

didático... e é bem... meu jeito assim... é... eu gosto muito de uma... de uma coerência no final 

do projeto sabe... do que tô... do que eu sempre estudei... do que eu vi daquele lugar... no que 

eu tô propondo... então eu gosto de ter esse resultado e ela trabalha muito assim... então eu 

tenho uma metodologia muito ligada ao... ao conceito mesmo... então meu projeto ele é bem 

carregado assim de conceito... 

CAROLINA: Como que é a da J.? 

ALUNO 3: Eu acho ela extremamente didática assim... ela foi meu primeiro PFlex... e foi tipo 

assim o pior PFlex da vida... que... foi um PFlex... sem noção de... é muito gigante... ela cobra 



 
 

muito... e... então assim... eu penei demais... nossa... eu penei muito... só que foi o que eu 

aprendi sabe... e eu não consegui mudar meu jeito de fazer projeto depois porque foi... foi o 

jeito que encaixou comigo... eu não sei se é até a personalidade dela de... de ser muito didática 

e exigente... porque eu também sou assim... então eu acho que meio que encaixou sabe... e esse 

trabalho com um conceito... porque tem uns que não tem conceito sabe... que você pega... chega 

e fala assim... eu quero um terreno... eu quero um prédio de três andares com isso isso e isso... 

mas porque um prédio de três andares naquele lugar... porque que se encaixa naquele perfil... 

então eu acho que tudo tem uma análise por detrás no caso dela no... da J.... então eu sou muito 

assim... eu penso arquitetura muito assim sabe... 

CAROLINA: E esse conceito é... que você tá falando... o que que é mais ou menos? 

ALUNO 3: Vem muito da análise espacial mesmo... igual... determinei que vai ter um prédio 

de três andares ali... “porque? Ah... porque tem uma legislação”... a legislação é um conceito 

sabe... ou porque ali tem muito prédio alto... eu quero... destoar... eu quero fazer um prédio 

pequeno... então assim... existe uma justificativa por trás... e não um... 

CAROLINA: Então é um conceito que vem... mais... não no meio do processo mas depois que 

o processo já passou por essa leitura do lugar...  

ALUNO 3: Isso... 

CAROLINA: Não é um conceito inicial... 

ALUNO 3: Não... é... você tem todas as linhas de força assim que determinam aquele lugar... a 

partir dali... você... com sua subjetividade você escolhe... qual linha você vai seguir... ou se 

você vai seguir todas juntas... e por aí vai... então assim... é... depois desse processo de análise 

você tem mais... é uma subjetividade sua que escolhe qual caminho você vai seguir ali sabe... 

CAROLINA: E... esses caminhos assim... às vezes na experiência do seu TCC... não sei em que 

ponto você tá... é... o que que você... você tem alguns exemplos assim dessas... dessas linhas de 

força que você falou... que chegaram num conceito e aí qual conceito você tomou pro seu TCC? 

ALUNO 3: Eu vou fazer... o meu é pesquisa e projeto... então eu parti da minha monografia do 

PET... do nazismo... 

CAROLINA: O seu é escrito... 

ALUNO 3: A primeira parte... que eu já entreguei do I-TCC... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 3: Aí... o que eu queria fazer... porque o que eu vi é que a arquitetura ela tem um... 

um... um aspecto político muito forte... então ela pode... é... tanto manipular as pessoas pra uma 

certa ideologia... quanto deixar as pessoas livres pra viver aquele espaço... etc... então o que eu 

vi...  que o que eu teria que fazer é esse lado negativo... de manipulação e tudo... então eu queria 



 
 

propor o oposto... então eu queria fazer um espaço democrático que permite essa... uma ligação 

maior da população com a política... e aí falando isso com a J. ela me sugeriu o Centro 

Administrativo de BH... não sei se você sabe... 

CAROLINA: Aquele que ia ser na Rodoviária... 

ALUNO 3: Isso... então que que eu vou fazer nessa primeira parte... é a parte conceitual do meu 

trabalho... então eu trabalhei com essa questão de representatividade... o que que é 

representatividade... o que que é representar a democracia... o povo... o que seria esse lugar... 

etc... e trabalhei com a análise crítica do projeto... do Centro Administrativo... 

CAROLINA: Do que foi... 

ALUNO 3: Do que já está aprovado... 

CAROLINA: Do que ganhou o Concurso... do Gustavo Penna... 

ALUNO 3: Isso... eu trabalhei com o primeiro e o segundo lugar... com o Gustavo Penna e com 

o Carlos Teixeira... mas trabalhei muito com o Concurso em si... porque acaba que o Concurso 

determina o programa... como que vai ser o projeto... então trabalhei mais com isso... então... e 

trabalhei também com Belo Horizonte... porque que aquele lugar é bom... porque é no centro 

da cidade sabe... então eu trabalhei muito com esses... com esses três níveis assim... pra eu 

poder determinar o que que vai ser o meu programa... o que que vai ser o meu projeto... se vai 

contra isso... se não vai... se vai... colocar relevância em outro lugar... e por aí vai... 

CAROLINA: Entendi... então é como se fosse uma análise crítica do próprio Concurso e uma... 

às vezes uma contraproposta... 

ALUNO 3: Isso... 

CAROLINA: Entendi... e em relação à software... 

ALUNO 3: Odeio... (risos)... 

CAROLINA: Mas você domina algum... na disciplina você usou algum... 

ALUNO 3: Usei cad... sketch... e... photoshop e indesign... mas eu não domino não... eu uso... 

e não gosto... nem um pouco... tenho muito preconceito e dificuldade... 

CAROLINA: E a mão... e alguma ferramenta manual? Desenho... maquete... 

ALUNO 3: Ah... eu tenho meio preguiça de maquete porque eu não sei fazer... e aqui não 

ensina... então chega e pede maquete pra semana que vem... eu não vou fazer... porque não vai 

ficar bom e eu não vou fazer... entendeu... então assim... eu não... eu tenho preconceito 

também... mas com desenho... croqui... e tal... eu também usei na disciplina... e eu me dou 

melhor assim... e acho que é muito mais... plástico pra você pensar... pra você refazer... eu acho 

que... tem muito mais valor assim no processo... no resultado é óbvio que você tem que usar 

software... é... não tem jeito... 



 
 

CAROLINA: Mas você... o seu processo é a mão assim...  

ALUNO 3: É... 

CAROLINA: Não se prende ao software... 

ALUNO 3: Não... 

CAROLINA: E quando você faz ele manual... você... você falou que você utiliza croqui... 

desenho e tal... você utiliza alguma base de referência? 

ALUNO 3: Normalmente é a planta impressa... vai desenhando em cima... muda a escala... 

CAROLINA: Entendi... e vai desenhando assim... que tipo de coisa você vai desenhando? Vai 

desenhando a arquitetura em si ou vai colocando as informações assim... como que é? 

ALUNO 3: Eu vou colocando as informações... e as informações vão me dando... a forma assim 

sabe... então por exemplo... “ah... o vento é daqui pra cá”... aí eu traço uma seta e aí por 

exemplo... essa seta pode ser um corredor de vento... então eu já sei que ali não vai ter 

edificação... vai ser um corredor sabe... e aquilo ali vai me dando informação... de forma... mas 

é um desenho colocando informação... 

CAROLINA: Tá... e... em relação a diagrama e processos diagramáticos... você já tinha ouvido 

falar antes da disciplina? 

ALUNO 3: Não... foi péssimo... foi traumatizador... porque... o que que acontece... fui fazer 

essa por causa da... dessa questão de diagrama pra representação... e... não consegui... nessa 

disciplina eu não consegui... não sei o que aconteceu... não... não... não consegui... fiquei 

travada... nunca gostei muito disso... de parte... desse negócio de diagrama e tal porque eu 

sempre achei muito abstrato... e eu sou uma pessoa muito racional... então sempre achei muito 

abstrato pensei esse trem não é comigo... então eu travei... e não... chegou uma hora que eu tava 

tomando tanto “não não não isso não é um diagrama” que eu falei assim... então não vai ter 

diagrama porque eu não vou fazer... então aí... eu deixei pra lá... só que eu fiz outra disciplina... 

com a J.... porque ela estava me orientando e ela falou “faz”... 

CAROLINA: No mestrado? 

ALUNO 3: No mestrado... que ela fez... aí soltou... 

CAROLINA: Você conseguiu... 

ALUNO 3: Aí eu consegui fazer... e aí eu vi outras coisas... aí eu vi que esse trem é mais racional 

do que eu mesmo... é uma coisa extremamente racional de fazer... quebrei a cabeça... fiquei 

horas fazendo um negocinho... e eu vi que é um processo extremamente racional... tem algumas 

coisas que ainda são muito abstratas... que... é uma coisa que pode caminhar pro trem meio... 

louco... mas que pode não caminhar... então eu já sei que o trem louco não é pra mim... 



 
 

CAROLINA: E você não ter conseguido fazer na disciplina... você acha que... você consegue 

identificar porque... você consegue ver alguma relação entre esse processo que você fez com a 

J.... na disciplina dela no mestrado e o da disciplina do PFlex... você viu alguma... você acha 

que eles são diferentes... são iguais... o que que você acha? 

ALUNO 3: É... eu achei que foi... teve acho que três questões assim... uma foi por preconceito 

meu... que eu já falei... que era minha personalidade... nunca gostei disso... sempre achei que 

acaba indo pra um campo extremamente abstrato que não é o meu... então eu já fui com um pé 

atrás... a outra coisa foi... acho que estilo de professor... o meu com a Denise não bateu... assim... 

a didática da Denise não é a minha... e como eu já tava muito no final do curso... não é que eu 

já não tava... me esforçando... é só que tipo assim... eu já tinha formado o meu jeito sabe... 

CAROLINA: Uhum...sei... 

ALUNO 3: Então aí é difícil de quebrar... eu não tava em formação... eu já tinha formado... 

então era muito complicado... e a outra coisa foi... é... a questão da teoria... com a J. eu tive três 

aulas de teoria com ela... sobre o diagrama... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 3: Nela não... eu cheguei e tive que... na Denise não... eu cheguei tive que fazer...tinha 

que fazer uma análise espacial e apresentar o diagrama... e o que é diagrama... eu não sei... e 

realmente eu não sei e não fiz... então assim... eu achei que faltou isso... 

CAROLINA: Você foi nas primeiras aulas? 

ALUNO 3: Fui... fui... 

CAROLINA: É... porque teve assim... eu sei que no começo né... eu sei que a primeira aula foi 

a Denise explicando o programa e tal... depois eu dei uma aula do diagrama mas eu sei que de 

lá pra cá... um ano... é... eu... a minha... o meu entendimento já mudou completamente... 

ALUNO 3: A sua aula de diagramas foi mais de exemplos e foi mais de representação... 

CAROLINA: Exatamente... 

ALUNO 3: Entendeu?  

CAROLINA: É... exatamente isso que eu... depois de um ano eu entendi... 

ALUNO 3: O outro não... eu entendi porque... como que surgiu o diagrama... eu fui desde o 

inicinho até como eles usam o diagrama hoje... entendeu... então foi mais denso... e como eu 

sou uma pessoa também mais teórica... ajudou ainda mais... entendeu... aí foi meio que isso... 

foram essas três coisas... 

CAROLINA: É... na época da disciplina eu realmente não conseguia separar mesmo as coisas... 

agora o que eu tô conseguindo... mas é bom saber que... e que também existem alunos 

diferentes... cada um tem o seu perfil... tá... e aí então você utilizou o diagrama... em outras 



 
 

disciplinas e depois... em razão da disciplina da J.... e não em razão da disciplina do PFlex... a 

da J. foi quando? 

ALUNO 3: Semestre passado... 

CAROLINA: Então você tava no 9º... 

ALUNO 3: É... 

CAROLINA: Tá... mas foi junto com seus últimos PFlex? 

ALUNO 3: Não... eu já tinha acabado... 

CAROLINA: Entendi... acabou naquele semestre né... entendi... e aí depois da disciplina da J.... 

você conseguiu levar isso pro seu TCC? 

ALUNO 3: Vai ser agora... 

CAROLINA: Você vai ver agora se vai conseguir ou não né... entendi... tá... e... na disciplina 

mesmo... você usou o diagrama? 

ALUNO 3: Não... eu não consegui chegar...  não consegui... 

CAROLINA: Na disciplina não... 

ALUNO 3: Não consegui... tentei... tentei... não consegui e depois... abandonei... 

CAROLINA: E quais foram as principais dificuldades assim... além das que você já me falou... 

em relação à didática... ao conteúdo teórico... mas em relação ao seu processo assim? 

ALUNO 3: Eu acho que isso acabou travando o meu processo... entendeu... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 3: Porque como não batia... o processo didático... o meu andamento não andou... 

entendeu... então acabou que isso atrapalhou o meu processo e aí eu também desisti... e falei... 

não vai dar certo... então eu vou só passar...  

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 3: Foi isso... 

CAROLINA: Entendi... e depois da disciplina da J.... como que foi o seu processo assim... você 

ainda ta experimentando né...  

ALUNO 3: Mas na disciplina da J. foi... foi até engraçado porque foi... foi a primeira vez que 

eu fui abandonada em grupo... então o grupo era de três... na última aula acabou sendo só eu... 

na matéria da pós... então assim... duas me abandonaram... foram me abandonando 

gradualmente entendeu... e aí no final eu tava fazendo pra entregar e a menina me abandonou 

no meio... tipo assim... era pra entregar na segunda e no sábado ela falou que ia sair fora... então 

foi bem complicado... mas aí eu acabou que foi bom porque eu tive que quebrar a cabeça... 

então assim... e eu tive que... esbarrar em umas resistências minhas porque... a proposta lá era... 

você tinha um... terreno... e aí você tinha que colocar um jeito de fazer... uma casinha ali... só 



 
 

com... os processos diagramáticos... então a J. chegou com um tanto de folha... tipo assim... uns 

hexágonos... umas minhocas... e falou assim... sobrepõe essas coisas  e inventa uma regra... faz 

uma regra... sobrepõe... e vai dar o seu projeto... só que eu não queria usar aquilo... porque 

aquilo ali pra mim foi uma informação vazia... entendeu...  coloca tipo assim... ao invés de usar 

umas minhocas qualquer... coloca... as curvas de nível sabe... tipo assim... um desenho que tem 

a ver com o terreno... coloca... a grelha dos traçados da rua e do entorno do terreno... mas não 

uma folha qualquer... 

CAROLINA: A J. falou isso ou você adotou... 

ALUNO 3: Eu... eu falei isso... porque a J. queria quebrar esse preconceito assim... e ela falou 

não... vai ter que usar essa folha... com esses hexágonos... aí fui usar aquele trem... aí fui... 

nossa... até achar uma regra praquilo... e aí eu comecei a usar uma regra que também... que faz 

sentido... então onde tão os hexágonos que cruzam com as curvas de nível... é aonde vai ser o 

caminho... então assim... eu comecei a... criar uma regra que fazia sentido porque... era o que 

fazia sentido pra mim... aí fui fazendo... aí... no final ela falou assim... então agora eu quero... 

assim... eu tinha um tanto de desenho colorido... uns trem colorido... nada a ver... aí ela... eu 

quero planta e corte... aí eu pensei...como que eu vou fazer planta e corte nisso... e aí eu comecei 

a ver... por exemplo... que não tinha jeito de fazer planta e corte se eu não fizesse o 3D... antes... 

e aí... é o que a gente faz depois... eu tive que fazer antes... então isso já foi outro processo de 

mudança... completamente diferente do meu... e aí eu fui tentando... fazer tipo assim... vamos 

tentar de um jeito então... aí eu subia os hexágonos... “ah... não ficou bom... não fez sentido”... 

aí... muda... deixa os hexágonos altos mas faz de outro jeito... e no final... acabou que deu uma 

coisa que fez muito sentido... no meu terreno e na proposta de um programa... então assim... 

inverteu meu processo de projeto e... mesmo tendo uma coisa completamente descolada... uma 

vez que você tá ali no terreno surge uma coisa que tem a ver com o terreno entende? 

CAROLINA: Você criou categorias pra aquela... pra aquele negócio que tava ali... 

ALUNO 3: Então assim... deu pra ver que não era abstrato sabe... 

CAROLINA: E aí... mas e aí... quando você... quando você passou pro projeto em si... você 

subiu exatamente aqueles desenhos... tipo o hexágono... ou depois você saiu disso... 

formalmente foi outra solução? 

ALUNO 3: Não... eu fui subindo... meu sketch tem um tanto de formas diferentes assim sabe... 

então primeiro eu subi os caminhos e não deu... depois eu fui subindo os... os pavimentos... aí 

ficou melhor... aí a gente foi fazendo desse jeito sabe... 

CAROLINA: Tipo assim... virou a própria base... 

ALUNO 3: Posso até te mandar o trabalho se você quiser... eu tenho ele no meu computador...  



 
 

CAROLINA: Acho que é interessante eu ver também... porque é um processo diagramático... 

um tipo... o processo diagramático tem vários tipos... que você deve ter visto na teoria né... 

então esse é um tipo... 

ALUNO 3: É... 

CAROLINA: Até porque eu fiz a disciplina também... então foi bom... é... e em relação às 

informações que foram relevantes no desenvolvimento do seu projeto na disciplina... você 

lembra o que... as informações que vocês coletaram durante... 

ALUNO 3: As informações foram mais é... o plano... daqueles dois bairros distintos né... o 

Papagaio e o Belvedere... Sion... e... da declividade do terreno... acho que foi isso... 

CAROLINA: Foi mais relevante... 

ALUNO 3: Porque tinha aqueles negócios de insolação e tal... mas eu acho que pra nós o foco 

foi esses dois... 

CAROLINA: Foi como trabalhar nesse terreno... 

ALUNO 3: É... 

CAROLINA: E qual foi a estratégia que vocês usaram pra trabalhar esses pontos... tirando a 

questão do terreno... 

ALUNO 3: A do terreno a gente fez a parte pública né... na declividade... então ao invés de... 

ao invés de colocar os blocos de moradia usando a declividade... a gente fez o contrário... 

colocar a moradia em uma parte mais plana... e... e ser uma moradia até mais... bem... como 

que fala... padrão assim... só que com a parte pública e de interação entre as moradias na 

declividade... então essa foi a estratégia que a gente usou mais assim... 

CAROLINA: E em relação aos bairros... assim... como que vocês...  

ALUNO 3: Acabou que a moradia ficou pro lado do Belvedere... então até que foi conforme... 

teve conformidade com... o estilo de moradia... tipo assim... a gente ter adotado um padrão... de 

ser extremamente padronizado... e a parte pública ficou mais perto do acesso da... do Morro do 

Papagaio... 

CAROLINA: E em relação ao... à leitura do lugar que vocês fizeram... depois até voltei nos 

documentos e vi que vocês fizeram uma leitura até... importante... vocês conseguiram levar 

alguma coisa pro projeto? 

ALUNO 3: Sim...  

CAROLINA: Da leitura em si... dos mapas... daquelas coisas que vocês fizeram... 

ALUNO 3: Eu acho que até pra... pra essa colocação desses espaços... e... acho que valorizou 

um pouco mais a parte do Papagaio... por ter deixado a parte pública lá... acabou que por 

exemplo... a... as edificações meio que fecharam esse acesos pro Belvedere sabe...  



 
 

CAROLINA: A sua proposta de edificação? 

ALUNO 3: É... fechou um pouco desse acesso... eu acho que acabou perdendo um pouco da 

nossa análise... existiu... existe uma coerência... mas ela foi um pouco perdida por essa 

desistência nossa sabe... então eu acho que perdeu um pouco... mas... dá pra ver ela ainda sabe... 

um pouco...  

CAROLINA: Tá... e as informações que vocês levantaram partiram de onde assim... de onde 

vocês tiraram as informações? 

ALUNO 3: A gente foi no lugar... é... Prefeitura... é... história dos bairros... é... mapa... tipo 

isso... 

CAROLINA: Tá... e... o que que você acha do diagrama em relação à participação de outras 

pessoas no processo de projeto... que não sejam arquitetos por exemplo? 

ALUNO 3: Nossa... acho que é demais... 

CAROLINA: É... porque? 

ALUNO 3: Não sei... não sei se é porque eu tive um processo muito individual sabe... 

CAROLINA: Às vezes pensando até no da J.... que você conseguiu mais... 

ALUNO 3: Não sei... porque foi um processo tão individual meu... um raciocínio tão difícil e 

sozinha... não sei... eu acho que são leituras diferentes sabe... então por exemplo... um diagrama 

biológico tem um processo completamente diferente do nosso... então assim... eu acho que pode 

ser uma proposta boa pra ser interdisciplinar assim... mas eu acho bem difícil... você entender 

um diagrama por completo... tipo assim... difícil mesmo... 

CAROLINA: E falando de participar da própria construção do diagrama... você acha difícil? 

ALUNO 3: Nunca pensei nisso... 

CAROLINA: Tá... é... e a disciplina... como que ela contribuiu na sua formação? 

ALUNO 3: Eu acho que eu fiquei com mais preconceito do diagrama... aí eu fui... a J. me 

chamou pra ir pra essa disciplina e eu falei assim... “hm... não sei não J.”... aí ela falou “vai 

sim”... aí eu fui... então assim... não contribui muito mais por... por um fechamento meu após 

tentativas entendeu... mas assim... a didática não me ajudou... porque se não eu teria 

continuado... porque eu não sou uma pessoa que desiste... e eu não gosto de tirar nota baixa... 

gosto de fazer bem feito... então assim... crítica pra mim é muito ruim... então eu gosto de ser o 

menos criticada possível então... você apresenta um... igual um projeto no final... mas como eu 

tinha... eu tive resistência e... tanto interna minha... quanto de fora pro meu processo... então eu 

desisti sabe... então não contribuiu muito não... eu falo até pra J. que eu queria que tivesse 

contribuído mais... mas aí eu não sei se foi mais meu... ou mais... do externo... momentos... 

CAROLINA: É... tá... e a da J. você vai ver agora né...  



 
 

ALUNO 3: É... 

CAROLINA: Se contribuiu ou não né... (risos)... 

ALUNO 3: Se contribuiu ou não... mas contribuiu pra tirar meu preconceito... isso já foi uma 

coisa muito importante... 

CAROLINA: Que bom... e você tem mais alguma outra observação em relação ao processo... 

à disciplina... 

ALUNO 3: Eu acho que é uma proposta muito boa... por ser um processo diagramático... que a 

gente não vê durante o curso... a gente não vê isso... eu tive que fazer uma matéria da pós pra 

ver... e... eu acho que é uma proposta muito boa... mas eu acho que tem a questão do tempo 

curto... que não dá pra ficar explicando... eu acho que a disciplina ela pode ter um... por não ter 

tipo nada falando de diagrama antes... você chegar e propor isso...  eu não sei se vai sair um 

resultado bom... só pra quem já é... já tem esse feeling mais pra esse lado que vai... vai conseguir 

desenvolver mais... então eu acho que... sei lá... fiquei muito frustrada tipo assim...  

CAROLINA: E a disciplina de arquitetura contemporânea... vocês tiveram alguma coisa? 

ALUNO 3: A...a gente viu o processo diagramático da pessoa... “Ah... o Koolhaas faz assime  

assim o processo diagramático dele... é pelo programa... ele vai pondo corzinha... num sei que 

num sei que”...  aí a gente apresenta isso e só... mas não... não vê isso na prática sabe... 

CAROLINA: Mas vocês tiveram... 

ALUNO 3: Tivemos... a gente sabe que isso existe... esse processo diagramático... mas nunca 

fizemos... nenhum PFlex teve proposta... 

CAROLINA: Entendi... é isso... obrigada! 

 

Entrevista 4: 

 

Entrevistada: Aluno 4 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 8º período 

Período (na entrevista): 10º período 

 

CAROLINA: Quanto você fez a disciplina... você lembra quantos projetos você já tinha feito... 

quantas disciplinas de projeto? 

ALUNO 4: Foi o último... são nove? Então foi a nona... 

CAROLINA: Então você já tinha uma... 



 
 

ALUNO 4: Já... 

CAROLINA: E nesses projetos... antes dessa disciplina... como é que era a sua metodologia de 

projeto... assim... como que você saía da proposta da disciplina até chegar no projeto... no 

desenho mesmo... 

ALUNO 4: Na realidade variava muito da... da disciplina mesmo né... eu fiz alguns projetos 

mais convencionais... tipo... é... cliente... demanda... área... vamos fazer a implantação e 

começar a proposta... eu fiz um projeto da S. que foi com um cliente real mesmo... e aí o dela 

era um pouquinho diferente porque ela queria que o cliente participasse da... do projeto assim... 

então cada um tinha que criar uma forma criativa de apresentar... e dinâmica que o cliente 

pudesse modificar o projeto sem... sem ser imposto pelo arquiteto assim... acho que foi a única... 

a única que foi mais diferente assim... eu fiz acho que algumas maquetes também... ao longo 

dos PFlex todos... tipo umas duas ou três... mas basicamente foram métodos bem tradicionais... 

CAROLINA: O que que você chama assim de métodos tradicionais? 

ALUNO 4: É... olhar o conteúdo da disciplina né... o que que pedia... é... eu já fiz com o F.... 

que era uma edificação da... eram duas ruas diferentes de altimetria... então você tinha que fazer 

uma edificação... com uso... pra vencer aquela diferença de altura... então assim... eu olhava o 

que que o professor pedia... na verdade eram clientes... geralmente era um cliente interrogação 

assim né... que você não conhece... 

CAROLINA: Fictício né... 

ALUNO 4: É... e aí depois a gente fazia... o programa do projeto... o que que ia ter... área... aí 

depois fluxo... é... e aí começava planta... vários layouts... até definir melhor... e... e aí projeto 

executivo assim... mas nunca chega no detalhe... mas era mais ou menos dessa forma... 

CAROLINA: E... e o que que você acha dessa... desse método de projeto... pontos positivos... 

negativos... 

ALUNO 4: Então... eu não sou da criatividade assim... eu sou da técnica... então pra mim... eu 

acho o tradicional às vezes monótono... mas às vezes... é a forma que funciona melhor comigo... 

porque eu não sou uma pessoa criativa que vai fazer uma volumetria incrível... e ficar um... eu 

prefiro aplicar a técnica e dali melhorar a ambiência assim... então... pra mim esse método 

funciona... claro que às vezes... é... no caso... a gente quase não tem... mas o cliente pede uma 

coisa mais imediata... ou reforma nem sempre é o mesmo esquema... né... então assim... eu 

gosto... mas eu vejo que se eu tivesse menos tipo de projeto dessa forma eu teria... trabalhado 

melhor meu lado criativo assim... 

CAROLINA: Porque nesses projetos que você fez... como que você chegava num projeto... na 

forma que seja assim... se você não tem a facilidade criativa assim... 



 
 

ALUNO 4: Sim... pelo terreno né... implantava né... e a melhor implantação... mais adequada 

com menos desnível... sei lá... se fosse uma coisa de acessibilidade... ou com... sei lá... em 

função da demanda mesmo... implantava... e da área mesmo né... porque você não vai fazer um 

trem também... superdimensionado né... então assim... eu nunca fiz nada curvo... orgânico... 

nada assim muito diferente do convencional... 

CAROLINA: Porque você também não identificou uma demanda pra isso assim... ou não? 

ALUNO 4: Sim... porque eu não identificava e vi que pelo pouco tempo você tinha que cumprir 

aquilo... pra mim... pra eu fazer uma coisa bem... elaborada... que não é natural... eu ia ter que 

fazer com bastante tempo... e aí eu precisava cumprir... então aquele retângulo tava ótimo... 

CAROLINA: Entendi... e na sua experiência... qual é sua experiência profissional e pessoal na 

arquitetura... é... tipo estágio... pesquisa... às vezes antes mesmo da faculdade... às vezes tem 

algum arquiteto na família... viu obra antes de... 

ALUNO 4: Eu sempre gostei de arquitetura... na verdade eu sempre gostei... gostava muito de 

obra... e aí até fiquei com dúvida entre fazer engenharia ou arquitetura... e por fim meu pai falou 

“Ah... faz arquitetura”... e aí eu resolvi fazer... mas meu pai é... técnico eletrônico... não tem... 

não é graduado não... é... mas eu sempre gostei... na minha família tem um ranço em construir 

assim... uma coisa muito engraçada... e aí... é... eu entrei na faculdade e eu não conseguia estágio 

assim... no início... aí eu comecei a fazer... fiz um estágio de férias na minha cidade... em 

Barroso... perto de Tiradentes... é... numa concreteira né... na realidade eram duas empresas... 

uma concreteira e uma empresa de extração de mármore... eu trabalhei na extração de 

mármore... era a mesma empressa assim... a mesma parte burocrática mas empresas diferentes 

assim... e aí eles extraiam mármore exótico... e eu fazia paginação dos mármores em fachada... 

lavabo... assim... acompanhava obra... fazia o recorte assim... então era basicamente isso... no 

início né... acompanhei o processo todo... de extração... a gente ia na mina... não sei o que... 

mas na... aí depois... basicamente no final eu só fazia essa paginação... aí aqui em BH eu 

comecei a fazer um estágio... no início do ano passado... que foi o único que eu fiz aqui... em 

uma empresa de arquitetura... que são quatro sócios... que eu acho que até três deles deram aula 

aqui... aqui na Escola... e... era uma empresa maior né... com a crise tiveram alguns cortes e 

tal... mas basicamente a gente atende a Vale... 

CAROLINA: Você ainda faz estágio lá... 

ALUNO 4: Faço... a Vale... projeto de minas na Vale... da Vale... desde vestiário... rodoviário... 

escritório... tudo... até sei lá... centro cultural... museu... e... é... mais assim... basicamente isso 

mantém o escritório... o resto... residencial... corporativo... é extra assim... que é uma coisa que 

você não pode contar muito... então a gente faz... projeto residencial e corporativo também...  



 
 

CAROLINA: Mas é mais voltado pra Vale... 

ALUNO 4: É... e assim... o projeto residencial demanda muito tempo né... é um projeto muito 

longo... então... dura anos e anos... e aquela lenga... tem um projeto residencial por um ano...  

CAROLINA: Entendi... e o seu tempo de dedicação nas disciplinas de projeto... como é que era 

assim... tanto nas outras... como nessa? 

ALUNO 4: Eram bons assim... porque o tempo todo que eu passei fazendo PFlex né... o último 

que foi o da Denise foi o único que eu fiz ao mesmo tempo que o estágio... então assim.. antes... 

eu ficava bem... basicamente atoa né... então assim... eu só não me dedicava quando eu não tava 

gostando mesmo... mas eu poderia... podia me dedicar a tarde toda e tal... eu tinha tempo... 

CAROLINA: E aí no da Denise você já tava no estágio... e aí como é que foi a dedicação assim? 

ALUNO 4: Foi... foi... não dei o melhor de mim... assim... também porque eu acho que eu fiquei 

um pouco desestimulada numa fase do projeto e tal... não foi o meu melhor projeto não... 

CAROLINA: E em relação à software... quais foram os que você usou pra fazer o projeto... 

quais suas facilidades... 

ALUNO 4: A gente usou basicamente Cad e Sketch né... nessa disciplina... eu tenho muita 

facilidade com os dois assim... não... já tentei fazer curso de Revit... mas não consegui pegar... 

acho que isso vai acontecer mais quando a demanda ficar maior né...  

CAROLINA: E... mas você teve então assim... alguma dificuldade ou facilidade em razão do 

software assim... você acha que... 

ALUNO 4: Acho que o... o Sketch me ajudou por causa da volumetria do terreno assim... era 

muito íngreme... então... claro que a ente vê por foto... vai lá... todo mundo conhece o terreno... 

mas às vezes pra fazer uma implantação você não entende que a edificação tá dentro da terra... 

então assim... acho que... a facilidade do 3D é sempre pra quem é mais leigo assim né... mas 

ele ajuda nesse quesito também... pra gente enxergar os patamares... falta de iluminação porque 

você tá cortando no terreno... essas coisas assim... 

CAROLINA: E vocês utilizaram alguma ferramenta manual... desenho... maquete... alguma 

coisa assim... na disciplina? 

ALUNO 4: Eu não lembro muito bem... acho que a gente começou a fazer uma maquete e não 

deu certo... não lembro... 

CAROLINA: Não tem problema... se você não lembra é também porque não foi importante... 

(risos)... 

ALUNO 4: É... mas eu acho que o grande problema de maquete é que a gente vê maquetes 

lindas... e quer fazer maquetes lindas... a gente não entende que a maquete é processual... e pode 

ser... mas assim... eu não tenho o dom da maquete... e a Dani também não tinha o dom da 



 
 

maquete... então... a gente sofria em tá feio... então assim... isso não é... uma coisa super aluno 

né... e hoje a gente... eu... ainda mais que trabalho em um escritório que faz maquete... eu vejo 

que às vezes ela é feia mesmo... 

CAROLINA: Não era um problema né... 

ALUNO 4: É... nas verdade ela tem é que tá funcionando... então eu acho que se a gente 

começou a fazer a gente desistiu logo... 

CAROLINA: Entendi... e... e diagramas... você conhecia diagramas e o processo 

diagramático... você já tinha ouvido falar antes da disciplina? 

ALUNO 4: Já... mas eu acho que como foi tratado na disciplina... foi bem mais intenso assim... 

porque a gente vê diagrama... bonitinho né...assim... você pega aquele png bonitinho... mas... é 

uma forma que não é tão fácil de trabalhar... mas é... mas quando bem trabalhada eu acho que 

é muito autoexplicativa assim... então eu acho que foi o grande ponto positivo da disciplina... 

CAROLINA: E aí vocês utilizaram no desenvolvimento do projeto na disciplina... o diagrama? 

ALUNO 4: Utilizamos assim... acho que a gente custou a pegar o que realmente era... mas a 

gente tentou usar... a Dani já tem isso nela assim... ela gosta de resumir e fazer tópicos... então 

pra ela a parte diagramática foi mais fácil... eu sou meio texto assim... então... que é muito 

comunzão assim... então às vezes é... eu acho que tô tirando uma essência... diminuindo demais 

aquilo... 

CAROLINA: Entendi... você acha que tá às vezes reduzindo... 

ALUNO 4: É... deixando alguma coisa importante... que não necessariamente é... 

CAROLINA: Entendi... e aí nesses diagramas você lembra mais ou menos quais estratégias... 

que tipo de diagrama vocês fizeram... como é que foi? 

ALUNO 4: A gente... em qual parte... eu lembro que a gente começou fazendo diagramas ali 

no Sion...Belvedere... Papagaio... a gente tenou criar um diagrama conceitual... meio estudo 

assim de caso... é... mas eu acho que no final do projeto... a forma que a gente usou diagrama 

era fluxo mesmo... 

CAROLINA: E você falou que teve dificuldade de entender um pouco... 

ALUNO 4: Uhum... 

CAROLINA: Você consegue enxergar o que que... quais eram as dificuldades... porque... 

ALUNO 4: Eu acho que às vezes não conseguiu usar... não conseguiu fazer... um diagrama... a 

gente usava os desenhozinhos e colocava palavras... mas aquilo não... não tinha o conceito 

diagrama... tipo assim... é muito além de palavras soltas né... 

CAROLINA: Mas você acha que era uma questão de software ou de... do próprio processo de 

vocês? 



 
 

ALUNO 4: Do próprio processo... 

CAROLINA: Entendi... e as informações que... na leitura do lugar... primeira etapa né... que 

vocês foram... quais informações foram relevantes pro projeto assim... você lembra? 

ALUNO 4: Nessa coleta inicial assim? 

CAROLINA: As informações que vocês coletaram e que depois foram essenciais pro projeto 

assim... fizeram a diferença pro projeto assim... 

ALUNO 4: Bom... acho que basicamente o terreno... essas coisas assim que são óbvias né... eu 

não sei... acho que pra mim eu não tive tanta surpresa... mas a Dani não localizou assim 

inicialmente... e aí ela achou incrível ter aqueles três setores tão discrepantes né... Sion... classe 

emergente... não sei que... e Belvedere... talvez até um pouco ocioso... e aí o Morro do Papagaio 

do lado... então eu acho que assim... pra ela foi mais chocante o lugar... pra mim menos... então 

pra mim o que eu mais senti foi a topografia... porque a gente vê... mas a gente não vê lá de 

cima sempre né... mas acho que foi basicamente isso... 

CAROLINA: Tá... e aí você então... essas informações... a principal foi a topografia e como é 

que vocês levaram ela pro projeto assim... como é que vocês trabalharam ela no projeto? 

ALUNO 4: A gente tentou usar assim... como se fossem três patamares assim no projeto... que 

era o patamar da Nossa Senhora do Carmo... o... aquele mais alto que eu não lembro o nome... 

e um intermediário naquele morro que é... na... na diferença ali... 

CAROLINA: Que é o barranco ali né... 

ALUNO 4: É... e aí a gente tentou criar uma entrada por ali... uma mais pública assim no ponto 

de ônibus... e eu acho que lá no fundo assim... lá naquela rotatória do Belvedere... a gente criou 

assim uma outra edificação totalmente separada... que era... sei lá... uns dormitórios... uma coisa 

assim... que era mais... mais... reservado assim... acho que a gente usou a topografia dessa forma 

assim... 

CAROLINA: E... o que que você acha do diagrama... você falou da disciplina da S. né... que 

vocês tiveram eu envolver o cliente e tal... o que que você acha do diagrama nesse... como uma 

ferramenta de envolver ou não as pessoas... você acha que ele tem potencial ou não... 

ALUNO 4: Eu acho que às vezes a gente consegue pegar diagramas mais fácil do que a gente 

imagina assim... às vezes sei lá... o desenho de uma... no projeto da S. aconteceu isso muito... a 

gente tinha que entrevistar a família toda... o filho desenhava o quarto dele grande... o quarto 

da mão médio e o banheiro pequenininho... e o lugar da bicicleta grande... então assim... a gente 

consegue ver isso sem ser necessariamente um diagrama... e ler isso... assim... às vezes a gente 

fica procurando fazer um diagrama... sendo que ele já existe... tipo... às vezes um diagrama seria 



 
 

o Morro do Papagaio pequenininho... só que com mil conflitos... e aí o Belvedere gigantesco... 

só que tão inútil ao mesmo tempo... então assim... 

CAROLINA: Um pouco em relação à densidade às vezes... 

ALUNO 4: É... eu acho que a gente pode usar ele mais do que a gente imagina... mas igual eu 

te falei... a gente tenta representar tanto a realidade... que se eu fosse fazer um diagrama eu ia 

fazer os três do tamanho que eles são... então assim... eu acho que quebrar um pouco a 

necessidade de ser um mapa assim... 

CAROLINA: E aí eu acho que você já falou... como que a disciplina contribuiu na sua 

formação... e assim... você tava no último PFlex né... e agora no TCC... então não sei... mas se 

você utilizou em outros projetos essa metodologia do diagrama... essa estratégia... 

ALUNO 4: Eu acho que a metodologia não necessariamente assim... eu acho que acrescenta a 

gente fazer cada hora um tipo de projeto com uma metodologia diferente mesmo assim... eu 

falo que eu gosto de aprender cada coisa de uma e o que me incomodou eu largo pra lá... então 

assim... é inevitável eu não ter pego nada né... porque se não... seria realmente muito... mas eu 

acho que não foi a disciplina mais relevante que eu fiz... definitivamente... talvez por ter sido a 

última e eu tava assim... com muita preguiça... e aí tinha hora que a Denise batia de frente com 

a gente... e aí eu e a Dani falava “ah... vamos largar pra lá... só passar”... então... talvez uma 

falta de estímulo... talvez uma falta de empatia também... que acontece sempre... é natural... 

mas com certeza eu aprendi alguma coisa... mas não necessariamente fazer diagramas nos meus 

projetos... não é minha metodologia... 

CAROLINA: Não foi a que você mais se identificou né... porque você falou que a outra você 

já tinha uma identificação né... e mesmo na... no seu estágio assim você chega a desenvolver 

projetos? 

ALUNO 4: Eu participo do... da parte da conceituação só dos projetos da Vale... que são... que 

é padrão né... o máximo que você define é onde vai ser um banheiro... mas o tamanho dele... 

CAROLINA: Mesmo um museu... uma coisa assim... ou você não chegou a pegar? 

ALUNO 4: No museu a gente participa só do executivo... a gente acompanha com os chefes 

né... eu vejo eles fazendo... vejo eles apresentando... eles mostram pra gente... eles gostam que 

a gente esteja sempre presente e dando palpite... mas falar que realmente minha opinião é 

importante... é pesado... não é não... 

CAROLINA: Falo porque você me falou no começo que às vezes você adotava essa estratégia 

de chegar e fazer um retângulo... ver a melhor implantação... por uma questão de tempo também 

do PFlex... que você tinha que entregar um produto e tinha também que passar na disciplina... 

ALUNO 4: Sim... 



 
 

CAROLINA: Mas você não teve nenhuma experiência que você não tinha essa limitação do 

tempo...  

ALUNO 4: Acho que só agora no TCC... e agora eu tô percebendo que eu tô tão mecânica 

nisso... de fazer um retângulo e colocar as coisas lá dentro... que tá sendo minha maior 

dificuldade... de fazer uma coisa que eu sinta que realmente... que tem coisa minha lá... e não... 

não sendo preconceituosa... mas não qualquer engenheiro fazendo...  

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 4: Então foi exatamente essa minha reunião com a R. e ela falou... “eu tô sentindo que 

o projeto é meu e não seu... esse projeto é um sonho meu... não é um sonho seu... e você tem 

que bater de frente com o que você não concordar”... e eu tô tipo assim... porque eu cheguei 

da... falei com ela “ah... peguei as coisas da banca e tudo que ninguém gostou eu tô mudando”... 

ai ela falou assim... “porque que você tá mudando?”...  falei... “porque tem que tá certo”... e 

ela... “tem que tá certo ou tem que tá do jeito que você queria”... sabe... então assim... acho que 

essa tá sendo a minha maior dificuldade... de não tá sempre condicionada a... opiniões assim... 

CAROLINA: É... porque quando às vezes você faz o PFlex que já vem com programa... já vem 

com demanda... já vem com... com as áreas daquele programa é mais né... 

ALUNO 4: É... e eu tô vendo que isso... no meu TCC não tem esse programa... e eu tô dentro 

de um programa que não existe... 

CAROLINA: Você tá tendo que desenvolver esse programa? 

ALUNO 4: É... mas tipo assim... igual... tô fazendo uma biblioteca pública e eu preciso de 

algumas áreas mínimas né...  

CAROLINA: Não tem uma predefinição né... 

ALUNO 4: Mais assim... tem uns manuais do MEC e tal... mas elas não... não são... não é uma 

coisa congelada... mas eu tô congelada com isso assim... é engraçado que mesmo sem ter um 

sistema... a gente cria um sistema pra gente não... ter mesmo que fazer bem feito assim... 

CAROLINA: Entendi... obrigada! 
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CAROLINA: Quantas disciplinas de projeto você já tinha feito antes de cursar a disciplina... 

você lembra? 

ALUNO 6: Quer ver... oficialmente uma... 

CAROLINA: De... era o que... mais urbano... 

ALUNO 6: Era... 

CAROLINA: Arquitetônico... 

ALUNO 6: Eu tive... é... é a maior disciplina que a gente tem de projeto no noturno... então 

assim... a gente vê desde a escala de diagnóstico urbano até o projeto da casa com layout... 

CAROLINA: Uhum... e... entendi... e como que foi o desenvolvimento... a metodologia de 

projeto nessa disciplina? 

ALUNO 6: Ah... foi bem... bem linear... a gente já sabia desde o início que a gente ia construir 

um conjuntinho dentro do padrão Minha Casa Minha Vida... então foi tudo analisado dentro 

desse padrão... já sabendo que já ia construir tudo separadinho... só habitação... você tem que 

fazer o parcelamento bonitinho como se fosse pra... pra um grande empreendedor assim... não 

tem liberdade nenhuma... 

CAROLINA: Entendi... e... e aí vocês fizeram um diagnóstico... da área e depois... como é que 

foi? 

ALUNO 6: Isso... é... a gente fazia basicamente um diagnóstico né... entender a estrutura urbana 

daquele lugar... se ia suportar o que a gente ia implantar... entender essa... o tipo de ocupação 

que você tem naquele lugar... projetar por exemplo... áreas... não... projetar não... é... projetar é 

a palavra errada... é... propor áreas... que seriam a princípio as áreas que seriam doadas para o 

município... propor usos pra elas... por exemplo... como tinham poucas escolas... a gente propôs 

escola... aí tinha uma outra área que a gente ia doar... aí... propor assim... vai ser... vai virar um 

centrinho comercial... é interessante que vire porque o bairro não tem... isso mas... chegar a 

projetar isso a gente não chega a projetar... 

CAROLINA: Só indica... 

ALUNO 6: Só indica o que é interessante... é... produz a rua... o arruamento do jeito que 

favoreça... que não seja tão... tão... que não pegue as melhores áreas pro arruamento e ferre com 

os... com o empreendimento... mas também não faça o contrário... ferre com as ruas e deixe o 

empreendimento no terreno perfeito... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 6: São as estratégias mercadológicas mesmo que foi passada pra gente... 

CAROLINA: E... e como que esse diagnóstico assim... ele interferiu de alguma maneira no 

projeto ou foi mais nessa delimitação de áreas e... 



 
 

ALUNO 6: Ah... o diagnóstico interferiu pouco no projeto assim pra se dizer... já que assim... 

já tinha a densidade... a ser alcançada... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 6: Foi obrigado a atingir uma certa densidade assim... mas... então o diagnóstico não 

interferiu tanto... o que o diagnóstico interferiu foi mais na... na característica do edifício em 

relação ao... ao entorno assim... vamos dizer... o que que esse edifício responde... mas foi muito 

pouco em relação ao por exemplo... porque é um projeto... a gente construiu em um bairro que 

foi... foi provavelmente de autoconstrução... é até uma gleba... que era uma antiga fazendo que 

a gente... que ia ser parcelada... a proposta de parcelamento dela...então assim... a única... 

grande limitação que a gente teve de resposta ao bairro foi a altimetria... o bairro tipo assim... 

cinco ou seis andares... e é assim... não podia passar da altimetria do bairro e do que tá 

surgindo... o resto tanto fez tanto faz... 

CAROLINA: E o projeto da edificação em si? 

ALUNO 6: Ah... o projeto da edificação em si... ele ficou preso à densidade né que existia 

antes... então por exemplo... já tinha definido bloquinhos de densidades que a gente basicamente 

pousou eles de acordo com o... pousou de acordo com o terreno... tinham os bloquinhos e tinha 

que atingir a densidade então você vai... mais ou menos... desenhar o bloquinho de acordo já 

com o sistema estrutural que você pensa... que também foi obrigado pra gente escolher só entre 

laje nervurada e pilar... pilar viga e laje comum... a gente só tinha essas duas alternativas... ou 

seja... ou você pensada num vão por volta de doze metros ou você pensava num vão por volta 

de oito dependendo da tecnologia que você ia usar... e... é isso assim... você já pensava mais ou 

menos quantas unidades vão caber de Minha Casa Minha Vida aqui... e você pousou aquele 

troço ali e é isso... aí depois você vai detalhar aquele bloquinho... você vai... poucas mudanças 

nele... 

CAROLINA: E como que era o bloquinho? 

ALUNO 6: Ah... bloquinho... o meu bloquinho especialmente foi bem ferrado... porque eu... 

resolvi... no terceiro período eu resolvi fazer muita coisa de uma vez... eu resolvi liberar o chão... 

sem elevador... porque era um princípio assim... poderia verticalizar... podia ter elevador... mas 

foi aquela crítica... você vai verticalizar um bairro que... que não tem nada vertical você vai 

criar um marco ali no bairro... isso vai ter um impacto na paisagem muito grande... então eu 

mantive horizontal... e também por ser conjunto habitacional social... de interesse social... o 

elevador é muito caro pra se manter e por já ser separado da... da... da parte comercial mesmo 

assim... você poderia fazer é conjugar isso pra baratear o elevador... 

CAROLINA: Não teria uma outra renda o condomínio... 



 
 

ALUNO 6: É... o condomínio dependeria de um monte de gente que ganha pouco pra sustentar 

o elevador... então seria muito pouco viável... aí eu fiz um bloco navio... com cento e quinze 

metros de comprimento... uma fita dupla... então tinham vários problemas de iluminação por 

causa disso e também porque eu resolvi... que ia liberar o chão... onde esse bloco ia ocupar o 

nível do chão... e ia sobrar o resto pro número de vagas de garagem que meu terreno... que eu 

descobri... ia sobrar uma outra fita imensa de vagas de garagem... não ia ter vaga pública... aí 

eu botei... como meu terreno era um aclive... eu implantei... pra subir no terreno só passagem e 

o estacionamento em cima... então eu ferrei com meu projeto...  

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 6: Aí ficou muito ruim por causa disso... 

CAROLINA: E... e internamente ele seguia... como é que era? 

ALUNO 6: Internamente a divisão dele... a gente tinha duas propostas na disciplina né... que 

era a primeira proposta você tem que ver... fazer um edifício que você consiga vender pra 

Caixa... com esse objetivo do Minha Casa Minha Vida... você vai vender pra Caixa... aquele 

edifício nessa premissa... tem que fazer dois quartos... quarenta e cinco metros quadrados... 

você não pode passar muito assim... muita gente dava o limite até de quarenta e oito metros 

quadrados... dependendo da solução... mas era sempre... reduz a quantidade de metros 

quadrados... e era sempre de dois quartos... sala... cozinha e um banheirinho... sempre... era esse 

o layout que a gente era obrigado a construir... mas depois assim... tinha essa abertura desse 

edifício que era tanto fazer a opção de... dele open building... quanto... quanto fazer ele... 

dominó ne... dominó não... minto... Lego... então os bloquinhos pra fazer dentro deles várias 

opções... 

CAROLINA: Várias tipologias dentro... 

ALUNO 6: Dentro... a partir dele... mas assim... tá preso dentro dessa tipologia de Minha Casa 

Minha Vida... já começar com ela...  

CAROLINA: É... já trava... 

ALUNO 6: Trava tudo assim... travava muito... todos os edifícios... tinha uns muito bons 

assim...  mas a pessoa reconfigurava tudo... tendo que ser o que ela... por exemplo... pensou... 

até dos próprios alunos... tipo assim... reconfigurava muita coisa mas ele tinha que pensar por 

exemplo em parede de bloco cerâmico por exemplo... ou seja... teria que destruir... causar um 

monte de entulho... ao longo dos anos modificando... 

CAROLINA: Entendi... e os pontos fracos e fortes desse processo... o que que você acha? Tanto 

do processo de projeto mesmo... de sair lá do diagnóstico... e chegar até o projeto da unidade 



 
 

interna né... de dividir parede... de quarto né... tanto da questão do programa... da limitação do 

Minha Casa Minha Vida... 

ALUNO 6: É... o ponto... o grande ponto negativo que eu acho foi justamente isso aí... que a 

gente já começou com um modelo... de cidade assim... você não tem essa opção de discutir... 

você só vai discutir no final quando você chega na unidade... você vai discutir só... os diferentes 

modos que as pessoas... as diferentes famílias e os espaços que ela precisam... mas toda a 

discussão de cidade ficou do lado de fora assim... você não opção de ter... não teve opção de 

ter... até de se politizar mesmo assim o projeto... dizer... vou fazer isso porque é o que eu 

acredito... foi seguindo essa lógica completamente mercado... mas o ponto positivo é a parte 

técnica dele assim... nessa disciplina a parte técnica ela é muito cobrada... então nisso você 

realmente aprende como tecnicamente projetar... o que a gente tem muito pouco no noturno... 

CAROLINA: Entendi... você fala de ferramentas ou de tudo... de conhecimento... 

ALUNO 6: Ah... da forma como é feito o parcelamento legalmente assim... 

CAROLINA: Da lei... dos parâmetros... 

ALUNO 6: É... como fazer um talude... como projetar uma rua... as declividades que você tem 

que respeitar... todas essas... essa parte legal e técnica foi muito bem... é muito sólida dentro... 

dentro ali do curso... 

CAROLINA: E porque que você falou que de projeto foi só uma? É que você falou assim “de 

projeto... projeto mesmo foi só uma”... 

ALUNO 6: É que eu tinha pego depois dessa só as disciplinas de urbanismo assim... mas... 

projeto...  

CAROLINA: Mas a de urbanismo era projeto urbano ou mais ação... ou... 

ALUNO 6: A de urbanismo tinha opção de projetar assim... até tentei em uma... pegar a... uma 

de projeto mesmo assim sabe... só que a gente... que era fazer um projeto no final... a gente 

tinha a opção de todas... foi municipal... a gente tinha a opção... das ações que a gente ia fazer 

no município na última parte da disciplina... quais ações que a gente poderia fazer... foi em 

Mário Campos... uma das coisas que a gente tinha detectado é que tinha uma produção... é... de 

alimentos local muito forte assim... só que eles exportavam tudo pro Ceasa... mandava tudo pro 

Ceasa... aí pra fortalecer o município... o município que é rota de transição pra chegar em BH 

e tudo mais a gente pensou... que tinha um casarão antigo... com um espaço... atrás ali muito 

grande... que era próximo da sede da Prefeitura que tava mudando que poderia virar por 

exemplo um centro... ele ali muito próximo desse encontro do município com a saída pra 

Betim... pra BH e tudo mais... a fazer um projeto ali... mas no final foi outra aluna que pegou... 

eu dei só uns pitacos ali... ela fez muito melhor do que eu conseguiria fazer afinal... 



 
 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 6: Era uma pessoa que já tinha prática de projeto... 

CAROLINA: Entendi... e em relação à sua experiência profissional ou pessoa na arquitetura? 

Estágio... pesquisa... obra... e pessoal assim até mesmo antes da arquitetura... às vezes tem 

parente ou viu obra ao longo da vida... em casa assim... como é que é? 

ALUNO 6: Ah... eu já tinha um background de construção mesmo assim... minha família tem 

muito... praticamente todas as casas foram construídas em... coletivamente né... todo mundo 

chama pra empreitada de parente né... todo mundo chama todo mundo e vamos construir isso 

aqui... tem alguém que sabe mais e vai te ensinando... você vai aprendendo a fazer massa... 

levantar uma parede... é desse jeito né... e é... eu tenho a prática no grupo de pesquisas do 

Praxis... eu tive a experiência na creche... na creche foi onde que eu aprendi assim a parte um 

pouco o mais técnica da construção... foi tudo em bloco de concreto... bloco estrutural de 

concreto... foi sendo montada mesma... essa experiência de montar projetualmente esse 

espaço... ampliar ele... 

CAROLINA: Uhum... e as outras pesquisas no Praxis? 

ALUNO 6: Tenho outras pesquisas no Praxis... mas nenhuma relativa a construção de fato...  

CAROLINA: Mas arquitetura em si... não só projeto obra e edificação... arquitetura mesmo... 

ALUNO 6: Agora eu tô participando da pesquisa dos grandes projetos urbanos... que a gente tá 

investigando a financeirização do que tá acontecendo na região metropolitana de Belo 

Horizonte... e... também participei da... junto com o Rafael... no relatório que foi do mestrado 

dele... que foi o mapeamento das ocupações urbanas... 

CAROLINA: Você fez o mapeamento com ele lá... chegou a ir nas ocupações? 

ALUNO 6: Não... não cheguei a ir nas ocupações... ele foi me passando os dados e eu registrava 

eles... 

CAROLINA: É... e em relação a seu tempo de dedicação pra essas disciplinas de projeto... tanto 

a anterior quanto a disciplina em si... como que era... você tinha tempo pra fazer as coisas... 

como que foi o processo... fora sala de aula... 

ALUNO 6: Assim... como no terceiro período eu fiz a burrice de pegar... duas disciplinas de 

oficina... como tinham ensinado a gente a pegar... não deu muito certo... pegar duas oficinas... 

porque eu fiquei muito sem tempo pra projetar... então assim... minhas soluções foram bem... 

mal trabalhadas até pelo... até por conta disso... primeiro... por ser o primeiro projeto... você tá 

aprendendo ainda o bê a bá da coisa... e... também pela falta de tempo por isso... mas já na 

disciplina de open building... como eu tive mais tempo livre... durante a semana assim pra 



 
 

fazer... foi mais interessante... é... mesmo tendo aula duas vezes por semana a gente conseguiu 

produzir melhor... nesse tempo fora de aula... então foi interessante... 

CAROLINA: Você tava com algum estágio na época? 

ALUNO 6: Isso... eu tava no Práxis na época... fazendo bolsa então... esse foi também um dos 

motivos pelo qual eu peguei a matéria... era vinculada... tinha uma vinculação interessante com 

a pesquisa... 

CAROLINA: Entendi... é... e em relação a diagramas e processos diagramáticos... você já tinha 

ouvido falar antes da disciplina... é... 

ALUNO 6: Ah... muito pouco assim... eu já tinha visto alguns... porque eu sou um cara que 

visita muito o Pinterest... então tinha visto muito... visto alguns principalmente que são de 

alguns escritórios asiáticos... que eles têm muito essa teoria e tendem a usar bastante... eu achei 

interessante assim... essa forma de... essa forma de representar o que você está fazendo... ao 

invés de chegar com um projeto bonitão lá... de... esse aqui que eu fiz... eu mostro o que eu fiz... 

como eu cheguei nisso... os diagramas que eles usam são bem deste tipo... então eu já tinha 

contato com esse tipo assim... de mostrar... como que aquela forma tomou forma de fato... 

CAROLINA: E...e você chegou a utilizar diagramas na disciplina... durante o desenvolvimento 

do projeto? 

ALUNO 6: Sim... a gente tentou... tentou diagramar bastante... como a disciplina tinha essa 

liberdade de... realmente tinha um discurso um pouco mais político assim... era mais livre... foi 

interessante essa... possibilidade de conseguir diagramar... de diagramar o que a gente 

percebeu... porque a gente visitou bastante o morro que tem em frente... que é o Morro do 

Papagaio e... também um pouco do Sion... que é o bairro que tá atrás do terreno escolhido na 

disciplina... e durante... durante o processo a gente... a gente teve que transmitir essa percepção 

toda de alguma forma né... que não fosse o discurso falado né... então o diagrama serviu como 

uma ferramenta interessante de transformar tudo que a gente viu em algo palpável e visível pra 

outras pessoas que não fosse a fala... porque no projeto assim... é difícil ver isso assim né... no 

projeto em si... concluído... mas os diagramas foram interessantes... 

CAROLINA: E vocês usaram eles... porque a disciplina foi assim... tinham alguns marcos que 

era a leitura do lugar... estratégia de projeto... o desenvolvimento... apresentação e banca né... 

vocês usaram o diagrama ao longo da disciplina ou teve alguma fase que vocês usaram mais... 

como que caminhou dessas informações que vocês pegaram nesses bairros... como que isso 

caminhou pro projeto em si? 

ALUNO 6: A gente fez bastante diagramas no início... que foi essa leitura mesmo... o período 

de leitura... nessa forma de transmitir o que a gente percebeu lá do... do contexto que ele tava 



 
 

inserido... e a gente tentou diagramar também nosso entendimento do que a gente tava 

construindo né... a gente... entendeu o local através... usou o diagrama como ferramenta pra 

entender até... a gente transmitir isso no projeto... então o diagrama deu uma ajudada nesse... 

nessa transição mesmo... por exemplo... tinham áreas do terreno que a gente percebia coisas 

diferentes... características bem diferentes que a gente... só diagramando qualitativamente esse 

terreno a gente conseguiu... separar o que a gente ia botar em cada lugar assim... as decisões 

foram tomadas muito a partir dos diagramas mesmo... mas depois assim... é... a própria 

construção do edifício... foi até pouco... na construção do edifício mesmo assim... a gente já 

tinha noção do que ia construir em resposta de alturas e tudo mais... mas... nessa parte final foi 

meio corrida e a gente acabou não usando... 

CAROLINA: É... e aí você acha que eles contribuíram como no projeto... no final? 

ALUNO 6: Ah... eu acho que... 

CAROLINA: Se contribuiu né... (risos) 

ALUNO 6: Contribuiu sim... ele contribuiu principalmente nessa... nessa... nessa passagem de 

informação... que foi muito interessante assim... capaz de transmitir o que você tirou daquilo 

pra alguém que está vendo de fora assim... quem olha pra prancha que a gente entregou 

consegue ver o que a gente fez assim... não é uma forma bonitinha por si só... aquele forma tem 

uma... ela veio de algum lugar... isso foi muito interessante assim... como uma ferramenta de 

comunicação mesmo... 

CAROLINA: E... e tiveram dificuldades pra usar o diagrama... vocês tiveram alguma 

dificuldade... alguma limitação? 

ALUNO 6: Acho que a dificuldade foi nesse primeiro contato com o... com o próprio 

diagrama... esse primeiro contato de como eu vou transmitir isso... mas a literatura ajudou 

bastante assim... de ver exemplos de como ser feito... de como se pensado... mas... os 

parâmetros que a gente ia usar a gente já tinha definido... o diagrama... ajudou a não 

transformar... a não deixar aquilo virar um discurso bonito... e realmente o que a gente 

percebeu... foi parar no projeto né... 

CAROLINA: Uhum... em relação a softwares... quais vocês utilizaram no projeto e como era 

seu domínio desses softwares? 

ALUNO 6: A gente usou... Cad... eu e minha dupla a gente tinha bastante domínio do Cad... 

muito tranquilo... SketchUp um domínio intermediário... a gente sofreu um pouco na parte de 

terreno... foi assim... o terreno já era difícil... modelar ele foi difícil... então a gente sofreu um 

pouquinho mas... a maquete física ajudou bastante a romper essa limitação... e... também 

softwares mais gráficos... a gente usou bastante o InDesign e também um pouco do PowerPoint 



 
 

também... que quem sabe usar consegue tirar coisas dele assim... que um usuário normal não 

consegue... 

CAROLINA: E dessas ferramentas manuais então vocês usaram maquete... e teve mais alguma? 

ALUNO 6: A gente usou maquete e... depois a gente começou... a fazer parte dos diagramas 

pra... a gente usou alguns diagramas qualitativos do terreno... aí a gente usou a ferramenta de... 

de sobrepor mesmo... a gente usou papel vegetal e foi desenhando as... usando o papel vegetal 

pra gente tentar chegar em áreas homogêneas... com valores homogêneos pra... para as 

qualidades...qualidades e dificuldades do terreno que a gente tinha levantado né... então assim... 

isso foi interessante também... sobrepor vários... vários layers de papel vegetal... 

CAROLINA: E vocês sobrepunham isso em cima de alguma base? 

ALUNO 6: A gente tinha a base... a gente tinha a base do... a gente tinha a base mesmo... 

topográfica do terreno... a gente sobrepôs em cima dela... a gente tentou sobrepor na maquete 

mas... ficou muito difícil... 

CAROLINA: É... (risos)... e em relação às informações que vocês levantaram... é... quais 

informações foram relevantes pro projeto... assim... pro desenvolvimento do projeto... que 

fizeram a diferença... foram várias... teve alguma que foi mais relevante? 

ALUNO 6: A gente tinha um terreno que era muito diferente entre si... basicamente a gente 

tinha quatro áreas... topograficamente falando... no terreno... mas assim... como o levantamento 

do... das características dessas áreas depois assim... a gente usou qualitativamente insolação... 

ruído... vegetação... é... vistas também... que a gente fez um interessante... mais alguns outros 

que eu não vou lembrar de cabeça... mas... a gente foi percebendo algumas relações dessas 

variáveis como por exemplo... o terreno é do lado de uma avenida super movimentada... então 

a gente já sabia que naquele região tinha tanto o problema topográfico quanto o problema de... 

de... de insolação que a gente levantou... quanto o problema do próprio barulho dos carros... 

então a gente foi respondendo a esse levantamento né... aí por exemplo... mas tinha outra região 

que... tão acidentada quanto aquela... mas era uma região muito mais tranquila... então a gente... 

até por esse levantamento que a gente fez a gente chegou que... que poderia ser... ser... uma 

ocupação um pouco mais... como que eu vou dizer... de permanência mesmo... naquele lugar... 

pelas próprias características... um sol melhor... um vista melhor... etc... 

CAROLINA: Entendi... e em relação ao diagrama... na participação de outras pessoas assim... 

qual que é sua opinião... você acha que tem potencial ou não... limita... pensando é... se tivessem 

outras pessoas participando do processo assim... de projeto... que não arquitetos? 

ALUNO 6: Da forma como a gente construiu assim... posso falar só sobre meu grupo... (risos)... 

CAROLINA: É... da sua experiência... 



 
 

ALUNO 6: Da minha experiência assim... seria possível sim... porque assim... até a própria... 

até as próprias variáveis levantadas permitiriam... que... pensa assim... que é um terreno... que 

não tava ocupado né... se... determinar as variáveis até com as próprias pessoas tentar qualificar 

o espaço... pra depois pensar no projeto... seria uma ferramenta assim que... que permitiria as... 

outras pessoas que não são do meio do arquiteto... do meio arquitetônico... de... chegarem a 

entender porque que alguma coisa tomou aquela forma... e até participar disso né assim... o que 

é valor praquela pessoa... o que não é... porque por exemplo a gente... teve uma hora que a gente 

manteve... manteve várias árvores lá... tentou manter as árvores que existem hoje no terreno... 

pode ser que não seja valor pra uma pessoa... a gente assumiu que esse seria o nosso valor... 

manter aquelas árvores... pode não ser que seja... então... eu posso fazer um... por exemplo... 

um... fazer um projeto achando que manter aquelas árvores vai ser super legal e pra pessoa 

aquilo não faz a menor diferença assim... e o diagrama foi essa ferramenta... que pode servir 

como uma ferramenta de comunicação ...que a gente usou e eu pretendo continuar usando... 

CAROLINA: Entendi... então... como que a disciplina contribuiu na sua formação... depois da 

disciplina o que mudou... você utilizou em outras disciplinas? 

ALUNO 6: Sim... depois dessa disciplina eu cursei mais uma das disciplinas de projeto... aí... 

existe essa mesma requisição de demonstrar como você projetou né... assim... algumas pessoas 

vão exatamente pelo viés do discurso e falam “eu projetei assim... por isso por isso e por isso”... 

aí eu acabei fazendo diagrama mais no final porque faltou tempo... mas diagrama assim de 

indicativo da forma... como é que eu cheguei naquela forma... o que eu tava valorizando pra 

chegar naquela forma... né... e foi interessante assim... mostrar pra... também foi produção de 

uma prancha né... no final do projeto... com tudo assim... resumindo um semestre inteiro de... 

de trabalho a uma prancha A1... aí o diagrama é... é interessante nessa situação assim... você 

comunicar todo o seu trabalho... todo o seu entendimento... num pedaço de papel só assim... 

então eu consigo mostrar que... eu respeitei por exemplo a altura das edificações no entorno... 

pra contextualizar a minha edificação... que eu abri... porque eu abri uma via... ela não fica tão 

clara na própria implantação... que ela comunica duas ruas... é uma via interna no quarteirão... 

de pedestres... e tem uns três metros de diferença... então não fica tão claro isso... nem nas 

imagens... que eu gerei de... de... as imagens de fotorrealismo não comunicam isso muito bem... 

mas no diagrama eu consigo indicar assim... no diagrama de fluxos do... que eu gerei e tudo 

mais... 

CAROLINA: E você consegue enxergar alguma diferença entre os diagramas que você fez 

nessa disciplina que você falou que fez no final e os diagramas da... da disciplina que a gente 

fez? 



 
 

ALUNO 6: Sim... na primeira disciplina... na disciplina de open building a gente usou o 

diagrama mais em uma fase de diagnóstico... e foi... praticamente um diagnóstico e como o 

projeto ia decorrer né... nessa outra disciplina já foi muito mais próximo daqueles diagramas 

Pinterest né... tá mostrando o que eu fiz... embora tenha tido um diagnóstico também... foi por 

outra via... foi... foi por uma experimentação muito mais próxima do Jan Gehl... a gente 

experimentou valores urbanos dados pelo Jan Gehl pra ver se fazia sentido nesse contexto de 

Belo Horizonte... e depois foi mostrar desses valores que ele tinha né... que a gente percebeu 

que era interessante ou não... depois mostrar o que a gente fez mesmo... altura de edificação... 

é... a própria fachada ativa próxima do pedestre... esses valores foram demonstrados em forma 

de diagramas... 

CAROLINA: E como que foi esse processo nessa disciplina que você fez? Se funcionou... você 

falou que vocês iam testar os valores pra ver se ia funcionar ou não em Belo Horizonte... como 

é que foi... 

ALUNO 6: Funcionou bastante... muitos deles têm a ver assim como o comportamento humano 

né... o Jan Gehl tem essa tendência de... de avaliar o comportamento humano em escala e 

generalizar depois... então uma grande base de dados generalizados... no contexto brasileiro 

funcionou bem assim... mas ao mesmo tempo assim... essa disciplina não tinha um... não tinha 

um discurso político assim... da mesma forma ela já tinha... o que a gente vai projetar... já era... 

dessa vez você já era obrigado a construir um edifício misto... você tava na... na Guaicurus... 

você era obrigado... a construir um edifício misto... a colocar as lojas no térreo e construir 

habitação social em cima... da mesma forma assim... 

CAROLINA: Já tinha o programa... 

ALUNO 6: Já tinha o programa definido... só ia manipular a forma e colocar alguns valores 

interessantes nele... 

CAROLINA: É isso... tem mais alguma informação em relação aos diagramas que você não 

falou...  

ALUNO 6: Não... acho que não Carol... 

CAROLINA: Ótimo... muito obrigada! 
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CAROLINA: Antes da disciplina você já tinha feito algum projeto... alguma outra disciplina de 

projeto? 

ALUNO 9: Sim... sim... 

CAROLINA: Você tinha feito quantos? 

ALUNO 9: Dois... (risos)... 

CAROLINA: Dois... tá... e você lembra como é que eram as metodologias do projeto nessas 

disciplinas? 

ALUNO 9: Ah... esses dois que eu tinha feito antes foram com a mesma professora... a mesma 

temática e mudava um pouco de escala... o primeiro era de praça e o outro era de parque... mas 

ambos eram de áreas públicas né... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 9: E... eu senti que foi meio fraco no sentido de que... eu tinha muita liberdade e 

poderia começar do jeito que eu quisesse... e isso me confundiu... porque era meu primeiro... 

então tipo assim... ela falava.. “ah... faz aí e traz e tal”... e... então só depois que eu consegui ter 

uma visão um pouco mais crítica do... do PFlex e da metodologia dela... eu achei... dessa 

professora... que eu achei fraca porque... muito do que eu... eu fiz muita coisa errada eu acho... 

no PFlex... como... é... tipo... representação... e... o processo eu achei que não foi um processo 

muito criativo... e... nem muito racional... então... mas quando eu fiz eles eu achei interessante... 

até porque eram meus primeiros e tal... mas depois eu vi... como eu disse eu tive um olhar muito 

mais crítico pra eles... 

CAROLINA: E como é que era esse processo assim... em resumo... como que você saiu do 

começo da disciplina até chegar no projeto? 

ALUNO 9: Eu lembro que eram basicamente três etapas... a primeira de levantamento... e... aí 

a segunda que era pra pré-entrega ela começava com as nossas ideias... desenhando e tal... e aí 

tinha... a orientação... e depois a entrega final... mas... era muito... eu senti muito uma pegada 

modernista no sentido de que assim... a forma que importava... então eu é... eu desenhava coisa 

bonita e nem pensava muito em... técnica construtiva... e nem em materiais e tal... então depois 

que eu percebi que olhando pra esse meu projeto não seria viável talvez nem ficaria em pé... 

então faltou muito conhecimento técnico e era uma coisa muita mais... talvez artística do que 

propriamente... arquitetura... 



 
 

CAROLINA: Entendi... e esses mapeamentos que vocês fizeram no começo... como que isso... 

isso foi ou não pro projeto? 

ALUNO 9: É... inclusive eu tava pensando a um tempo atrás que esse levantamento incluía por 

exemplo... como era praça e parque... é... os biomas... os tipos de plantas que existiam no lugar... 

os tipos de animais que existiam no lugar... os pássaros... as espécies e tal... espécies de insetos... 

que... depois... parando pra pensar não influenciou não... assim... claro que teve o respeito e 

tal... se tinha árvores grandes nós respeitávamos e tal... mas por exemplo... as espécies do 

passarinho que tem lá na região não influenciou diretamente na decisão de projeto... 

CAROLINA: Entendi... e... tá... em relação... você viu... você falou de pontos fracos... mas você 

viu algum ponto positivo nesse processo? 

ALUNO 9: Hum... positivo? 

CAROLINA: É... só se tiver... (risos)... 

ALUNO 9: Hum... não sei... 

CAROLINA: É... em relação a sua experiência... fora da... tanto na arquitetura quanto estágio... 

pesquisa... alguma coisa que você já tenha participado... e sua experiência pessoal também com 

a arquitetura... às vezes você tem algum parente arquiteto... ou sei lá... teve obra na infância... 

na vida... qual que é sua relação com a arquitetura? 

ALUNO 9: Com a arquitetura... é... assim desde pequeno eu sempre fui meio que fascinado 

com construção... mas era muito mais construções grandes tipo pontes... prédios... igrejas 

grandes... então isso me fez... desde criança a... ter esse gosto por construções... então eu 

brincava de construir e tal... só que eu queria engenharia civil... até então... até por causa da 

monumentalidade das coisas que eu tinha fascínio e tal... mas aí... comecei a pesquisar sobre 

engenharia e que arquitetura também tava ali na construção... e aí fui pesquisar arquitetura e... 

mais o divisor de águas entre arquitetura e engenharia foi uma experiência que eu tive... 

pessoal... que... eu realizei uma reforma da... da casa da minha mãe... antes de vir pra UFMG 

inclusive... onde... como é só eu e minha mãe... e ela é um pouco debilitada... eu fiquei a cargo 

de tudo... então eu corri atrás de mão de obra... de material de obra... de custo... porque eu que 

banquei assim... essa... essa reforma e tal... e... foi uma loucura... porque por mais que foi uma 

reforma pequena... eu vi a dor de cabeça e no... como era complexo... e tantos fatores que 

influenciavam e tal... então eu querendo ou não... falei “nossa... é isso que eu quero pra minha 

vida... trabalhar com construção e eu quero arquitetura”... (risos)... e aí depois disso que eu 

passei na UFMG e vim... 

CAROLINA: Tá... e aí aqui na Escola... desde que você entrou você fez algum estágio... 

pesquisa... ou algum outro tipo de trabalho... 



 
 

ALUNO 9: Não... eu não saí da Escola... meu tempo é só aqui dentro... 

CAROLINA: Pesquisa também não... 

ALUNO 9: Não... 

CAROLINA: Tá... e... então em relação ao seu tempo de dedicação pras disciplinas de projeto... 

tanto essas primeiras... quanto a disciplina mesmo que a gente fez... e... como é que era o 

processo em relação ao tempo assim... é... 

ALUNO 9: Ao tempo que eu dedicava? 

CAROLINA: É... tanto ao tempo que você dedicava... quanto assim... se foi um processo linear 

de dedicação... ou se tiveram alguns pontos que foram mais... é... que você teve que dedicar 

mais... como que foi esse processo... se ele foi mais contínuo ou se ele foi... porque assim... às 

vezes a gente tem projeto que a gente não faz muita coisa... faz uma tanto... como é que foram 

assim... 

ALUNO 9: Entendi... vou conseguir responder melhor sobre os mais recentes... que... eu... eu 

comecei a perceber que eu tenho um certo padrão... que no começo eu tenho muita dificuldade 

de dar o start... então eu fico muito... pensando muito e gastando muita energia... em fazer 

levantamentos de informação e tal... e... mas sem dar aquela ideia inicial... e... geralmente 

chegando mais pro final da entrega que dá aquele... só que... eu aprendi que isso não é muito 

bom porque... é... os projetos bons eles são bem detalhados... e muitas vezes nessa reta final... 

que a gente... o prazo tá encurtando... que a gente consegue fazer muita coisa... a gente não 

consegue... é... aprofundar muito nesses detalhes sabe... algumas coisa a gente... faz meio por 

cima e depois que a gente vê que não ficou bom... então eu sinto que... eu gostaria de ter um 

progresso que fosse linear... mas inclusive... na nossa disciplina foi o progresso que no começo 

tava dando muito... tava dando errado e... a gente não tava caminhando... de um jeito muito 

interessante... e foi só... quase pro final... que a gente deu uma... uma decolada... então tipo 

assim... é um risco... pra nossa felicidade eu posso dizer que deu certo... porque eu gostei muito 

do projeto... mas não é algo que eu vejo como... como positivo... porque pode dar errado e a 

chance de dar errado é muito grande... é uma coisa muito rápida... você não teve um tempo 

antes pra se preparar e tal... 

CAROLINA: E você acha que... que esse salto que você fala aí... você consegue enxergar em 

que momento ele vem... em razão de quê... como que ele... como é que ele acontece... 

ALUNO 9: Na nossa disciplina em si... esse salto eu senti muito depois que a... eu posso falar 

por mim... que eu aumentei o meu repertório arquitetônico... porque a gente tava tendo uma 

matéria de história da arte no mesmo semestre... que eu achei que foi crucial... foi um... uma 

matéria onde a gente era apresentado a projetos... de... entre aspas... bons... de arquitetos e tal... 



 
 

de outros períodos... e isso aumentou muito meu repertório e foi inclusive... eu inclusive usei 

muitas coisas que eu aprendi nessa matéria no PFlex... e eu acho que esse foi o boom... então 

foi uma sorte do destino de coincidir essa... essa matéria com esse PFlex... então... mas eu acho 

que... uma coisa que eu tenho que trabalhar mais... é justamente isso... é o repertório... e tentar 

entender o que já foi feito... as coisas boas e as coisas ruins... pra né... conseguir trabalhar 

melhor... 

CAROLINA: E esse momento que tava dando errado no PFlex... você consegue enxergar o que 

que tava acontecendo... 

ALUNO 9: Eu acho que... 

CAROLINA: Qual que era a dificuldade? 

ALUNO 9: Eu acho que a dificuldade era realmente de entender o que que.. vocês estavam 

pedindo exatamente... não sei... como se... na primeira etapa era levar diagramas de 

levantamento né... e... só que eu acho que eu tive um pouco de dificuldade pra conseguir 

entender o que era diagrama e principalmente conseguir fazer um diagrama... se eu ia fazer um 

diagrama 2D ou 3D... ou também... quais informações  que eu ia fazer nesse diagrama e tal... 

então eu lembro que uma vez eu perguntei pra Denise... “Denise... mas o que que a gente vai 

levantar? É ruído... é iluminação”... e ela falou assim... “não sei... o que vocês julgarem 

necessário”... então... eu acho que é... isso foi bem complicado... o que eu vou considerar... aí 

tem os básicos né... iluminação... ventilação... topografia... circulação... não sei o que... mas aí 

tem os outros que só com a nossa sensibilidade que a gente vai... julgar se... é... se vai fazer né... 

e a outra parte também... que eu acho tão difícil quanto é... como fazer essa diagramação... 

dessas informações... é difícil apresentar graficamente uma coisa que não é... pode não ser 

gráfica... como por exemplo... ruídos... sons... não é uma coisa visual mas que a gente pode 

tentar reproduzir isso graficamente... então eu acho que isso é um... um desafio... 

CAROLINA: Sim... e aí... o que que você entendeu depois disso... de diagrama assim... você 

entendeu alguma coisa? (risos)... 

ALUNO 9: (risos)... Então... 

CAROLINA: Porque assim... depois teve um salto... porque você teve também uma teoria 

arquitetônica em outra disciplina... aí assim... como eu sei do processo... vocês mudaram... 

vocês meio que começaram do zero de novo né... vocês abandonaram o primeiro e começaram 

de novo... é... e aí... o que que você entendeu... esse recomeço ele... você chegou a usar o 

diagrama... 

ALUNO 9: Sim... nós usamos e usamos até demais... porque... nós... inclusive foi uma das 

críticas sua... nós pegamos o diagrama... por exemplo de circulação... e fizemos a rampa 



 
 

exatamente com a forma do diagrama de circulação... então eu acho que a gente não teve a... 

como se diz... maleabilidade... a capacidade de lidar com o diagrama mas não necessariamente 

seguir ele a risca... até porque ele poderia ser apenas um indicador... algum... é... um indicador... 

algo pra nos nortear na hora... na decisão do projeto... e não necessariamente usá-lo da forma 

dele... inclusive em uma diagramação formal... como eu disse né... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 9: Que é algo que a gente vê m muitos escritórios... como por exemplo o BIG... né... 

mas que pode ser... não necessariamente uma coisa boa né... uma coisa que pode ser questionada 

então... assim... (risos)... 

CAROLINA: Sim... mas então vocês conseguiram utilizar nessa segunda fase o diagrama... e... 

como que foi assim... que vocês saíram desses diagramas... o que que tinha nesses diagramas... 

você falou que tinha o da circulação... tinha mais alguma coisa... e... como é que você saíram 

disso e caminharam pro projeto? 

ALUNO 9: Ah... eu não sei se eu entendi a pergunta... 

CAROLINA: Como é que vocês usaram o diagrama nesse processo... você falou que usou... 

usou até demais... teve a questão do fluxo e aí você acha que usou demais porque o... a 

informação do fluxo virou a própria forma do projeto... mas tiveram outras informações... outras 

questões que vocês diagramaram? 

ALUNO 9: Sim... agora eu pensando eu consigo perceber que os diagramas tiveram uma 

hierarquia... porque a gente pegou o da... o de circulação e deu o... a... começou a dar forma pro 

projeto... e depois os outros foram entrando como secundários ou até mesmo só pra dar um... 

sabe... não foi algo que... que foi tão impactante no projeto... então acho que faltou meio que 

sensibilidade quanto à isso... porque... e também eu não sei se é algo positivo ou não... 

justamente isso dos diagramas terem essa hierarquia... talvez eu acho que faltou um pouco... é... 

conseguir entender como que um poderia interferir no outro... não sei... então como isso poderia 

interferir e ir confrontando... em conjunto com o projeto... acho que ele... a partir do momento 

que a gente deu... que a gente conseguiu entender que o... que os diagramas iam nos orientar... 

nós apostamos todas as fichas neles e usamos... então acho que a gente não teve essa... não sei 

se foi... enfim... a gente não conseguiu manipular... não manipular mas... é... (risos)... enfim... 

foi isso... nós não conseguimos... nós não tivemos um bom aproveitamento deles... 

basicamente... 

CAROLINA: Vocês usaram eles mas vocês não exploraram o potencial que eles teriam... 

ALUNO 9: Exatamente... isso... (risos)...  

CAROLINA: Tá... beleza... e... e aí vocês consideram então que eles contribuíram pro projeto... 



 
 

ALUNO 9: Sim... com certeza... 

CAROLINA: E as principais dificuldades nesse entendimento do diagrama... porque que você 

acha que você conseguiu entender melhor na outra disciplina... né assim... como é que foi? 

ALUNO 9: Acho que porque era uma coisa nova né... eu nunca tinha trabalhado com essa 

metodologia... que nem eu falei... eu fiz outros PFlex que nem sequer citavam isso... então era 

uma coisa nova... acho que foi o amadurecimento mesmo... o tempo que a gente fica 

processando... tipo assim... dormir e depois acordar e entender melhor... então eu acho que tem 

a ver com o tempo mesmo... 

CAROLINA: Entendi... e a dificuldade... além dessa dificuldade de entender o que que era... 

tiveram outras dificuldades? 

ALUNO 9: Acho que já falei... 

CAROLINA: De representar a informação...  

ALUNO 9: Sim... 

CAROLINA: Tá... 

ALUNO 9: Ah... quanto a... uma dificuldade... não uma dificuldade... mas um ponto negativo 

que eu tenho da disciplina... mas também por conta da carga horário que é curta... que foi a 

questão da representação formal... a gente não teve nenhum tipo de entrega de desenhos 

técnicos... e tal... e... e em outras disciplinas que eu tive depois dessa... eu comecei a ter uma 

outra visão do desenho técnico e eu acho que ele é importante... tanto pra entrega final... quanto 

também pro processo... e aí ele não participou do nosso processo nessa disciplina... então eu 

acho que poderia ser uma coisa a mais... 

CAROLINA: Uhum... e o que que você viu de importante nessa coisa do desenho técnico depois 

assim... que você acha que... né... porque que você considerou ele importante? 

ALUNO 9: Hum... acho que principalmente a questão da... da viabilidade do projeto... na 

questão de trabalhar melhor com os materiais... que a gente tá trabalhando... então eu acho que 

eles ajudam a gente a ter uma noção de como que é projetar em aço... como que é projetar em 

concreto... porque... eu acho que como a gente não tem essa... a gente não trabalha isso... a gente 

não tem muita noção... é isso... 

CAROLINA: Tá... e em relação a software... quais vocês utilizaram e qual era o... o... a 

experiência de vocês assim... vocês tinham domínio do software ou não... até que ponto o 

software ajudou ou limitou? 

ALUNO 9: A gente usou plataforma BIM... mais especificamente o ArchiCad... porque eu já 

havia usado ele nos dois PFlex anteriores... e a minha visão de ArchiCad... de BIM também 

mudou desde então... mas naquela época o que mais me fascinava no BIM era porque... a gente 



 
 

tinha o 2D e o 3D junto... então não tinha aquela coisa de fazer no Autocad e depois fazer no 

SketchUp... você fazia em um software... e você... você pegava... com um clique você pega 

cortes... você pega plantas... tá que não é tão simples assim... mas... tá tudo ali sabe... você não 

tem que refazer... você não tem que mudar de plataforma e tal... e quanto ao domínio dele... 

naquela época... posso dizer que até hoje eu não tenho total domínio... eu me senti muitas vezes 

dominado pelo software... e isso não é bom... e... mas eu... se fosse... se eu pudesse voltar no 

tempo eu faria de novo com ele... porque eu acho que otimiza muito o tempo... muito... mas é... 

é muito importante a gente dominar a ferramenta pra não ser dominado... 

CAROLINA: E você acha que otimiza... é... porque assim? Principalmente.. porque você vê o 

2D e o 3D... porque ele já te dá o cortes prontos e tal... por isso? 

ALUNO 9: Sim... sim... mas ele é um programa... muito complexo... então... eu acho que vale 

tentar entendê-lo como um todo e não ficar preso e tal... e... 

CAROLINA: Sendo BIM... você teve alguma dificuldade na hora de desenhar o projeto? 

Porque no BIM você já desenha inserindo mais informações do que a gente tinha naquela etapa 

né... que era um estudo preliminar... então assim... no BIM você já tem que fazer a parede de 

tal material... o que que você sentiu em relação a projetar... não era o projeto ainda... era estudo 

né... a começar o estudo no BIM? Como é que foi? 

ALUNO 9: Eu não senti que isso foi uma dificuldade... porque existe a possibilidade de até 

mudar depois né... você faz uma parede X e no futuro eu posso... clicar nela e depois configurar 

de novo... eu acho que isso até é uma coisa positiva.... porque se fosse em outro software... você 

ia ter que fazer tudo de novo... 

CAROLINA: Entendi... então foi... 

ALUNO 9: Positivo... 

CAROLINA: Tá... e em relação às informações você já falou um pouco né... que foram as 

informações que fizeram diferença no projeto... foi a circulação... e você falou da segunda linha 

da hierarquia... o que que era... você lembra? 

ALUNO 9: Entra diagramas de sons... é... diagramas de insolação... diagramas de ventilação... 

diagramas de topografia... a gente meio que classificou o terreno mais plano e o mais 

inclinado... e basicamente foram esses... 

CAROLINA: E como vocês tiveram acesso a essas informações? 

ALUNO 9: Por exemplo... insolação? 

CAROLINA: Tudo... desde circulação... que foi central no seu projeto... como as outras... 

ALUNO 9: Acho que todas elas nós tiramos com a visita em campo e também olhando nos 

mapas né... ao redor... e... até que a gente... a gente não foi... a gente não buscou informação 



 
 

muito técnica de pesquisa... por exemplo a insolação... a gente sabia onde era o norte então a 

gente sabia onde o sol nascia e se punha... então basicamente foram feitos assim... os diagramas 

né... aí teve um por exemplo de insegurança... a gente fez um de insegurança... então era uma 

coisa muito... muito pessoal né... a gente se imaginava em tal... em tal ponto do terreno e... e aí 

pensava... “Ah... aqui eu me senti mais seguro...porque? Porque tem mais carro passando do 

lado... tem mais gente... é mais iluminado então é mais seguro... e tal”... então por exemplo... 

de... de som... diagramas de som era... era um pouco também da visita... mas era bater o olho 

no mapa e entender que tá na parte mais próxima da Avenida tá mais movimentado então tem 

mais barulho... e da ventilação também... o lugar mais alto... que batia vento diretamente... 

então... então são essas coisas... a visita em campo... que foi muito importante também... e a 

análise de mapas... 

CAROLINA: E em relação ao diagrama... em relação ao processo de vocês... você acha que o 

diagrama permitiria a participação de outras pessoas que não arquitetos? O diagrama permitiria 

ou não a utilização como instrumento... 

ALUNO 9: Eu acho que eles poderiam ser feitos coletivamente né... como por exemplo... esse 

da insegurança... eu acho que ele seria muito mais... é... como que eu vou falar... preciso... muito 

mais rico se ele fosse feito coletivamente né... cada um teria uma sensação e de reprende poderia 

comparar essas sensações... e... mas acredito que outros não... acredito que outros querendo ou 

não são mais técnicos... como por exemplo a insolação... mas a gente poderia por exemplo... 

um diagrama de sensação... poderia ser uma coisa feita mais coletivamente... acho que é isso... 

CAROLINA: E em relação a disciplina... acho que você já falou no começo um pouco mas vou 

perguntar de novo... é... como que ela contribuiu... se contribuiu na sua formação... e se você 

também utilizou diagramas... ou alguma coisa dessa metodologia nos projetos... seguintes... 

depois da disciplina... 

ALUNO 9: Esse é um ponto interessante... porque eu sempre no começo de PFlex eu fico “como 

que eu vou utilizar o conhecimento que obtive... o repertório que eu obtive nos PFlex 

anteriores”... então isso é muito... eu acho isso muito difícil... e... então... eu já parei pra pensar 

muito nisso... eu tento mesclar... porque cada PFlex... cada professor de PFlex querendo ou não 

tem uma metodologia... então tem aqueles mais técnicos... tem aqueles mais de... de humanas... 

tem aqueles mais... enfim... cada um tem sua metodologia... sua vibe... sua praia... e... eu acho 

importante nós termos contato com o máximo possível... nunca fica só em um... inclusive esse... 

meus dois primeiros PFlex foi com a mesma professora... depois os dois seguintes foram com 

a mesma professora... no caso a Denise... e... se eu pudesse voltar eu não faria isso... eu faria 

apenar um PFlex com cada... então eu acho que isso aumento nosso repertório até de 



 
 

metodologia... mas é... é... é um... é um... como que chama... algo difícil... de se fazer é você 

tentar absorver as coisas boas dessas metodologias e tentar ficar pra si... carregar pra si... só que 

também eu fico muito preocupado porque pode virar um confusão enorme assim... se eu não 

consegui... se eu falar assim... “não... eu quero carregar comigo a metodologia de todos os 

professores que eu trabalhei”... sabe... vai dar ruim assim... (risos)... mas eu acho que eles 

ajudam na nossa construção... 

CAROLINA: Uhum... e o diagrama em si... o que que você acha que ele... teve algum ponto 

que ele ajudou na construção do seu... do seu jeito? 

ALUNO 9: Sim... sim.. porque eu vejo que depois desse eu fiz diagramas em todos... eu acho... 

só que talvez não tão.. não em tanta quantidade... tantos quantos eu fiz nesse... nessa disciplina... 

mas eles estão presentes... principalmente às vezes muito mais os básicos... como insolação.... 

que antes eu não... eu não... eu não via necessidade de fazer... mas... como eu disse... fazer 

graficamente eu acho muito interessante... inclusive essa semana que eu tô começando um... 

primeira coisa que eu fiz quando eu imprimi o mapa foi colocar já os diagramas de insolação... 

o solzinho aqui... e... aí eu trabalhei com cores do sol... mais intenso... mais escuro... já fiz 

também a ventilação passando... então eu acho que... tá comigo essa coisa do diagrama... mas 

eu acho que eu tenho que desenvolver mais... justamente quais fazer... e como fazer... mas eu 

acho algo positivo sim... 

CAROLINA: E você falou... eu lembrei de uma coisa... você falou que... você acha que existe 

uma diferença entre... você colocar a informação... como você falou do sol... colocar lá em cima 

do terreno e tal... e você dizer ou saber que o sol nasce no leste e se põe no oeste? 

ALUNO 9: Eu acho legal porque... por mais que a gente saiba... não tá ali o tempo todo... a... 

sabe... é... essa informação não fica retomando o tempo todo e eu acho que estando ali 

graficamente...você vai tá vendo ela toda hora... então às vezes seu eu fizer... se eu projetar 

alguma coisa... às vezes eu posso meio que... não esquecido... mas não levado em consideração 

naquele momento... a insolação... e estando ali graficamente eu vou bater o olho e “pô... eu não 

levei em consideração”... então eu acho que ajuda sim... interfere mais... sabe assim... essa 

informação... 

CAROLINA: Tá... eu acho que é isso.. você tem mais alguma coisa... mais alguma observação... 

ALUNO 9: Não... eu queria falar que foi bom o PFlex... gostei de fazer... (risos)... 

CAROLINA: Que bom... a gente também gostou do processo de vocês... 

ALUNO 9: Gostei do processo... no começo foi bem árduo... e... mas eu acho bom inclusive 

esse começo ser um tapa na cara... pra gente acordar... se não a gente ia ficar acomodado e no 



 
 

final não ia sair uma coisa legal e... a gente ia ficar frustrado e ia falar... “não faz PFlex com a 

Denise porque não vale a pena”... mas hoje eu recomendo... é um PFlex que eu recomendo... 

CAROLINA: (risos)... que ótimo... obrigada! 

 

Entrevista 7: 

 

Entrevistada: Aluno 10 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 4º período 

Período (na entrevista): 6º período 

 

CAROLINA: Quantas disciplinas de projeto você já tinha realizado? 

ALUNO 10: Antes da Denise dois... 

CAROLINA: E como que foi? 

ALUNO 10: Foi bem diferente na verdade... porque um foi... extremamente técnico... que tinha 

que projetar um galpão... metálico... e o outro foi bem técnico também... mas teve uma... uma 

pegada mais... mais... tipo a Denise... só que eu achei engraçado porque nesse PFlex que eu fiz 

era de madeira... esse professor comentou alguma coisa de diagrama... só que na época eu não 

entendi nada... e ele não gastou tanto tempo com isso também... tipo ele deu uma semana e 

falou “ah... faz uns diagraminhas aí”... aí ele mostrou alguns exemplos dele... e passou... aí eu 

mesmo não entendi o que que era pra fazer... aí a gente fez... era em dupla né... a gente fez de 

um jeito lá... aí professor mostrou e aí... na outra semana a gente já tinha mudado tudo... 

completamente o rumo do projeto... mas eu gostei também... foi... foi... Casa de Madeira... aí a 

gente aprendeu bastante coisa com relação à encaixe... essas coisas... então é basicamente isso... 

foram só esses dois mesmo... professores diferentes... então os tipos diferentes de dar PFlex 

também né... 

CAROLINA: E as disciplinas era abertas em relação aos programas ou já tinha um programa 

definido... e... ou tinha só essa coisa do material? 

ALUNO 10: Como assim? 

CAROLINA: Por exemplo... começou a disciplina... vocês tinham que seguir o programa tipo... 

“ah... vai ser um museu... tem que ter isso... isso e aquilo... e vai ter que ser em madeira”... ou 

vocês tinham um programa mais aberto... tipo o da Denise é aberto... 



 
 

ALUNO 10: Ah tá... não... é... esse Casa de Madeira foi... mais ou menos também... o professor 

ele queria que a gente usasse madeira... que era a ideia do PFlex... mas a gente que escolheu o 

que fazer... então ele mandou a gente sair caçando... aliás... ele mandou a gente pensar primeiro 

o que que a gente queria fazer... aí depois que a gente conseguiu a gente foi caçar terreno na 

cidade e tudo mais... e aí... o PFlex mesmo era uma casa de madeira...  

CAROLINA: E porque que vocês decidiram a casa? 

ALUNO 10: É porque na verdade nossa ideia era fazer... não necessariamente uma casa... mas 

colocar... usar esses vazios da cidade... aqueles espaços vazios que sobram na junção do 

terreno... tipo... quando a gente vai lotear sempre acaba sobrando um terreninho... esses mais... 

que não tem função nenhuma... então a ideia era usar esse terreno... trazer de volta esse terreno 

pra sociedade... tipo... ele tá inútil e a gente vai trazer de volta pra cidade... e aí a gente encontrou 

um terreno que era... nem lembro mais onde que era... acho que era no Sion... que... era resíduo 

de um loteamento de uma escola que não ia construir e aí esse loteamento... esse pedaço de 

terreno que sobrou ele ficava pro pessoa do edifício de trás... do prédio de trás... aí... um senhor 

pegou esse terreno... juntou com o terreno do apartamento e ficou um negócio pra população 

do apartamento... 

CAROLINA: Uhum... ficou pro apartamento... 

ALUNO 10: É... porque ele realmente não tem acesso... porque é no meio da quadra... aí sobrou 

esse pedacinho... aí o cara meio que agregou... informalmente mesmo... aí depois que ele 

conseguiu regularizar... e aí... ficou lá... aí a ideia era fazer uma casa de madeira nesse lugar... 

que era um lugar cheio de... tipo um pomarzinho assim... aí a gente achou que ficou bonitinho... 

CAROLINA: E... e como é que vocês desenvolveram o projeto da casa assim... o que que levou 

a fazer a decisão projetual mesmo? 

ALUNO 10: Oh... até que a gente sofreu muita influência desse professor porque o terreno era 

do pai dele... (risos)... então ele já tinha uma ideia na cabeça... então ele acabou influenciando 

muito a gente em como fazer... infelizmente eu tenho que admitir isso... mas foi uma coisa 

mais... mais... como que fala... a gente tentando... avaliando como que a gente podia construir 

a casa e foi... impondo restrições... porque o espaço era muito pequeno... acho que tinha sei lá... 

40m²... 50m²... era uma fresta mesmo... então foi mais por restrição de onde não podia 

construir... e aí a gente avaliou um pouco em insolação também...  eu não tinha feito muitas 

matérias ainda... então... foi... acho que foi só isso... insolação que a gente avaliou né... onde 

que ia ter janela e onde não... e... e... encaixando mesmo no terreno... então foi isso... 

CAROLINA: Tá... então a metodologia foi meio que encaixar um pouco o programa na área 

que vocês tinham.... 



 
 

ALUNO 10: É... basicamente... que nem eu falei... ele até levou esse trem de diagrama mas não 

focou... 

CAROLINA: E vocês não entenderam né... 

ALUNO 10: É... a gente não entendeu e até levou um diagrama nada a ver e ele falou... “não... 

não era assim”... mas não focou muito nessa parte... falou de diagrama mas na outra semana já 

tinha passado pra outra parte de projetar... de desenhar mesmo... 

CAROLINA: E o que que você achou dessa metodologia assim... desse processo... que você 

teve tanto nessa quanto na outra disciplina? 

ALUNO 10: Eu gostei... eu gostei até assim... que nem eu falei... eu tive muito rápido... mas... 

é... eu achei interessante na verdade... no primeiro PFlex... como era o primeiro que eu tava 

fazendo... o que eu mais achei interessante era porque eu seguia um cronograma e desenhando 

e tudo mais... mas no primeiro PFlex não tinha terreno não tinha nada...o professor falou faz 

um galpão... foi bem mais técnico... então... não tinha muito o que... não teve muito... e aí... 

nesse segundo foi... eu gostei do segundo... acho que tinha que desenvolver mais essa parte de 

como vai ficar... o projeto no final... mas... 

CAROLINA: E nesse do galpão como que você chegou... ainda que ele tenha sido mais técnico 

você chegou em alguma geometria... como é que foi? 

ALUNO 10: Foi... bem aleatório na verdade... eu lembro no primeiro dia que ele falou assim 

que não podia ser um galpão normal porque um galpão normal qualquer pessoa faz... então que 

tinha que ser uma coisa mais elaborada... e tudo mais... mas como a gente não tinha nada pra 

avaliar... porque a gente não tinha o terreno... então não tem como avaliar metade da situação 

né... ou mais... então foi bem aleatório mesmo... era em dupla também... então a gente ficou 

caçando galpão diferente na internet e... foi analisando... “ah... assim fica legal... assim não fica 

legal”... e depois que a gente já tava mexendo assim nele acabaram mudando algumas coisas 

do lado de fora e tudo mais... foi totalmente aleatório... 

CAROLINA: E o que que você achou disso? 

ALUNO 10: Péssimo... (risos)... no começo é horrível porque não tem como você ter noção de 

como... é uma folha em branco né... e nossa... dá um branco... dá um branco muito forte né... a 

gente fica sem parâmetro nenhum pra começar e foi... foi... eu não gostei não... 

CAROLINA: Tá... e você viu algum ponto positivo nesse e no outro? 

ALUNO 10: Não assim... os dois foram muito bons assim... eu gostei porque nesse primeiro foi 

bem mais técnico mesmo... eu não tinha tido aula de aço ainda... então eu já fui... já tinha uma 

noção a mais quando eu comecei a matéria de aço... aprendi bastante como... encaixe... essas 

coisas assim... bastante coisa... mas... mais no sentido teórico mesmo do que no projetual... ah 



 
 

não... teve uma coisa que ele gostava muito de desenhar no papel manteiga e tudo mais... e eu 

acho que eu acabei pegando daí... todos os PFlex que eu faço a gente desenha no papel manteiga 

também porque não tem jeito né... a gente tem que fazer isso... isso eu gostava bastante... e toda 

aula também ele fazia uma análise... que nem a Denise fazia... de todo mundo ver a orientação 

de todo mundo... orientar todo mundo junto e tudo mais... e eu acho que isso era importante... 

porque a gente aprende com a orientação dos outros... e do outro PFlex foi a mesma coisa 

também... a gente via a apresentação dos outros... então a gente aprendia com eles... e só mais 

pro final que era individual... e eu gostei dos... dos diagramas... que na época eu não entendia 

porque mas eu já tinha gostado... e eu gostei bastante também... acho que foi isso... o processo 

de projetar assim eu gostei... mas não vi pontos específicos assim do porque eu gostei assim... 

CAROLINA: Tá... e em relação à sua experiência pessoal e profissional na arquitetura... 

estágio... pesquisa... obra na família... arquiteto parente... 

ALUNO 10: Não... não tenho nada nada... agora na verdade a minha... a minha mãe e minhas 

tias elas estão... pretendendo fazer uma... uma reformazinha na roça do meu vô... daí elas vivem 

me pedindo dica... ah... faz isso... isso... mas só na boca assim... porque eles não concebem 

nada... mas antes de vir pra cá eu não tive nada não... de... de participar de obra... nada... nem 

um parente quando fazia reforma eu não tava nem aí... (risos)... eu achava legal... gostava... mas 

eu não tinha... acho que eu não tinha liberdade de entrar... de opinar nada... acho que eles 

também não se importavam muito... mas então eu não tive muita participação nesses tipo de 

coisa assim não... também não faço estágio... 

CAROLINA: E pesquisa também já fez? 

ALUNO 10: Não também... tá difícil... (risos)... 

CAROLINA: Não... mas eu entendi... só pra gente saber principalmente em relação à esse 

tempo de dedicação assim pro projeto... 

ALUNO 10: É... bom que eu tenho mais tempo mesmo pra... 

CAROLINA: E aí como é que foi tanto esse tempo disponível pra fazer os projetos... pra se 

dedicar... pra pesquisar... e também o tempo no processo assim... como é que foram os processos 

assim... mais... é... igual eu tava falando assim... é... o tempo foi mais ou menos parecido... perto 

da banca tinha que trabalhar um pouquinho mais ou não tanto... ou ele foi... não fazia muita 

coisa... em banca acumulava tudo... 

ALUNO 10: Você fala nos PFlex... 

CAROLINA: De todos... tanto esses que você fez antes quanto o da Denise...  

ALUNO 10: Eu acho que foi bem distribuído... é claro que antes da pré-banca e da final a gente 

acaba acumulando mais... mas eu acho que todos foram bem... iguais ao longo do tempo... deu 



 
 

pra distribuir o tempo ao longo do semestre... também pra não ficar muito pesado... sempre os 

professores eles pedindo coisa pra próxima semana... então como era uma coisa obrigatória... 

então isso ajuda no desenvolvimento do projeto... e não precisa fazer muita coisa no final... 

então acho que isso ajuda bastante... mas acho que no geral foi isso... eu não... não acumulei 

com nada não... 

CAROLINA: Foi uma coisa mais equilibrada né... 

ALUNO 10: Sim... sim... 

CAROLINA: E aí... nesses projetos que foram mais técnicos... porque assim... no PFlex... nesse 

nosso né... vocês chegaram no final num produto do banner que às vezes não chegava a ser nem 

um estudo preliminar... nessas outras disciplinas... que eram mais técnicas... vocês chegavam 

no estudo preliminar em qual tempo da disciplina... porque assim... nessa nossa... o final da 

disciplina era mais ou menos o estudo preliminar... 

ALUNO 10: Uhum... olha... deixa eu lembrar... o estudo preliminar foi bem rápido assim... eu 

não vou lembrar como toda certeza... mas foi bem rápido... a gente começou com um 

seminariozinho... mas quando a gente começou a desenhar mesmo eu acho que... sei lá... umas 

duas semanas... 

CAROLINA: E o resto foi... 

ALUNO 10: Foi mais... aos poucos e tudo mais... 

CAROLINA: Detalhando... 

ALUNO 10: É... o segundo professor ele não tinha muito definido o que que ele queria... era 

uma coisa bem mais aberta mesmo... então a gente... assim... teve gente que nem fez... não é 

que não fez estudo preliminar... mas foi uma coisa bem mais... foi diferente sabe... cada um 

apresentou do jeito que queria... aí... a gente trabalhou com maquete também... mas aí foi isso...  

CAROLINA: O... 

ALUNO 10: O Casa de Madeira... 

CAROLINA: Esse então o estudo preliminar dele foi mais espaçado tipo o... da Denise... o que 

foi mais técnico o estudo foi rápido e depois vocês se dedicaram nessa parte técnica... 

ALUNO 10: Isso... foi isso mesmo...  

CAROLINA: Tá... e... em relação à software... que software você utiliza... e agora já pensando 

na disciplina que a gente fez... quais softwares você utilizou no desenvolvimento do projeto e 

como é que foi? 

ALUNO 10: Então... eu... eu uso na maioria é AutoCad e Sketch mesmo... mas nesse da Denise 

eu tava começando a experimentar o ArchiCad... minha dupla já conhecia mais ou menos e 

falou pra gente começar a usar... aí eu não conheço muita coisa não... ele é bem intuitivo né... 



 
 

que você vai fazendo você vai aprendendo né... assistindo uns vídeos no YouTube e tudo mais... 

mas... foi basicamente ArchiCad... e agora eu tô aprendendo o Revit... que é basicamente a 

mesma coisa... aí... é isso... 

CAROLINA: E você teve alguma... assim... o programa te ajudou ou atrapalhou de alguma 

maneira... até porque você tava começando a aprender... 

ALUNO 10: É... acho que um pouco dos dois... ajudou porque a gente economiza um tempo na 

hora de fazer o desenho técnico mesmo... mas ele acaba... dificultando porque como eu não sei 

mexer... ele acaba... eu acabo dependendo muito do software... e aí... tipo ele me prende demais 

sabe... tipo... eu quero fazer uma curva e o software não deixa... aí eu não vou fazer mais porque 

não consigo... aí ele acaba me dominando... ainda mais que era meu primeiro contato com ele... 

então eu acho que eu sofri um pouquinho com isso... neste sentido... 

CAROLINA: E na disciplina você utilizou alguma ferramenta manual... desenho... maquete... 

essas coisas? 

ALUNO 10: A gente usou papel... rabisco... pra ajudar nos desenhos mesmo... antes de passar 

pro... pro ArchiCad... e eu acho que a gente usou maquete também... a maquete...  a gente 

acabou usando mesmo... a gente não usou muito maquete não... foi bem pouco na verdade... eu 

achei... mas a gente... acabou usando assim pra ter uma noção do terreno mesmo... mas 

visualmente é bem melhor do que só no modelo... 

CAROLINA: E o... e esses desenhos que você fazia... que você falou também do papel 

manteiga... que tipo de desenho que era assim... como é que era esse processo a mão? 

ALUNO 10: Foi... foi... na parte dos diagramas já eu acho... porque daí a gente pegava... a gente 

imprimiu o mapa do terreno... ai a gente colocava o papel manteiga em cima e ia desenhando... 

pra depois passar e fazer o diagrama no Photoshop... bonitinho... pra apresentar... eu acho que 

era mais na parte de diagramas mesmo... e aí quando a gente foi passando... tendo as ideias 

mais... meio que... desenho... projeto... aí eu acho que a gente acabava modelando direto no 

ArchiCad... não lembro assim se a gente desenhou coisas mais... 

CAROLINA: Você lembra que tipo de informação vocês colocavam no papel manteiga? 

ALUNO 10: Você fala assim... o próprio diagrama? 

CAROLINA: É... que tipo de informação vocês diagramavam assim... 

ALUNO 10: Ah... a gente punha... é isso... insolação... essas coisas... umas coisas mais físicas 

e aí tinha insolação... e aí acho que a gente analisou como é que fala... do... do... sonoro... a 

gente... o caminho depois a gente focou como seria a passagem dessas pessoas... mas isso era 

uma coisa mais... de decisão né... que mais a gente avaliou... a topografia mesmo... a gente 



 
 

tentava desenhar onde era mais alto... onde era mais baixo... onde que era mais plano... 

ventilação... o fluxo... é verdade... o fluxo das pessoas... acho que era isso... 

CAROLINA: E você já conhecia diagrama antes da disciplina... você já tinha visto nessa né... 

do... 

ALUNO 10: É... nessa... mas que foi muito rápido e daí depois que eu fui ter aula com a Denise 

que eu falei... “nossa... será que era isso que esse professor tava querendo”... nem me toquei... 

aí no final eu falei... agora faz sentido aquele diagrama que o professor mostrou naquele dia... 

então... eu tinha tido essa experiência... mas não sei se valeu de muita coisa não... aí depois que 

eu tive com a Denise que mudou mesmo... deu pra entender... 

CAROLINA: E aí vocês utilizaram no projeto da disciplina? 

ALUNO 10: Sim... sim... 

CAROLINA: E vocês usaram diagrama ao longo do processo... ao longo da disciplina... ou teve 

algum que... porque a disciplina teve uma certa divisão em leitura do lugar... estratégia do 

projeto... desenvolvimento... apresentação da pré-banca e banca... vocês usaram o diagrama ao 

longo da disciplina ou foi mais em algumas etapas? 

ALUNO 10: Não... acho que foi mais ao longo mesmo... depois que a gente aprendeu o que era 

exatamente diagrama acho que a gente conseguiu manter esse diagrama até o final... eu lembro 

que... junto na estratégia de projeto mesmo... a gente precisava retomar onde esse diagrama 

dava né... então acho que foi... uma coisa durante o PFlex mesmo... 

CAROLINA: Você fala que quando vocês começaram a entender... porque teve algum 

momento que vocês... 

ALUNO 10: No começo... não sei se você lembra... a gente... nossa... a gente levou... a gente 

não tinha entendido direito o que que eram esses diagramas... aí a gente... levava... levou coisas 

não muito... bem superficiais... que todo mundo leva... insolação e topografia... a gente não 

conseguiu pensar em mais alguma outra coisa que pudesse ajudar... e aí a gente tava com muita 

dificuldade de tentar entender o que que era esse diagrama... era só mostrar o que que a gente 

tava querendo pôr no papel... como que a gente ia fazer isso na verdade... como que a gente ia 

mostrar que aqui tem mais sol... acho que essa foi nossa maior dificuldade... de passar pro papel 

o que que a gente tava captando do lugar... porque às vezes é uma coisa mais sensorial né... e 

passar isso pro papel foi muito difícil... a gente teve muita dificuldade nessa parte... tanto é que 

a gente atrasou né... um pouquinho no começo... acho que foi por causa disso... 

CAROLINA: E você acha depois... que vocês conseguiram entender porque assim... o que que 

fez vocês... 



 
 

ALUNO 10: Eu acho que foi ao longo do PFlex... que a gente foi vendo outras pessoas tentando 

também... e aí vocês comentavam... “ah... é isso mesmo”... aí a gente pensava... “ah... ela fez 

isso... então se a gente fizer isso vai fazer sentido”... e aí quando a gente fazia aí a gente entendia 

do porque de fazer aquilo... e aí eu lembro que... uma... um grupo fez sobreposições... aí a gente 

pegou... “nó... sobreposição é uma ótima”... porque acaba fazendo mais sentido aonde cada 

área... o que que cada área pode ser... acho que foi por causa disso... 

CAROLINA: Em razão da experiência dos outros... 

ALUNO 10: Sim... sim...  

CAROLINA: Tá... e você acha que eles contribuíram ou não no projeto né... assim... esses 

diagramas você falou que eles aconteceram ao longo da disciplina... assim... você acha que eles 

fizeram diferença no... 

ALUNO 10: Nossa não... com certeza... se não tivesse diagrama seria um projeto 

completamente diferente... às vezes sem nenhuma qualidade de... de explicar mesmo porque eu 

fiz tal coisa... não sei... o diagrama ajuda muito nisso... tem um motivo... por trás... porque que 

eu fiz... certo... projeto... mas ajudou bastante por causa disso também... e fica mais claro pra 

gente também entender qual é a necessidade do lugar... acho que é isso... 

CAROLINA: E em relação às informações que vocês coletaram... quais foram as mais 

relevantes... teve alguma que sobressaiu? 

ALUNO 10: Foi... a gente usou bastante a... o fluxo de pessoas... que a gente acabou depois 

sendo um dos principais pontos do nosso projeto... que foi a... a passarela né... a passarela não... 

o caminho pras pessoas... então acho que fluxo foi o mais importante... com certeza... e depois 

acho que a gente usou bastante também... acho que insolação... porque como a gente tava 

fazendo moradias... acho que é... era bastante importante isso... e... e a topografia do lugar 

mesmo... pra avaliar onde cabia cada coisa... 

CAROLINA: E... e como que vocês tiveram acesso à essas informações? 

ALUNO 10: A gente tentou ir no lugar e ir avaliando mesmo... a gente até tentou entrevistar 

algumas pessoas mas tinha pouca gente no lugar... mas também ninguém convive muito naquele 

terreno né... mas foi visitando mesmo o lugar... analisando... também depois mapa e... é... foi 

isso... 

CAROLINA: Tá... e aí como que essas informações viraram projeto assim? 

ALUNO 10: Como assim? 

CAROLINA: Vocês tinham lá um tanto de diagrama... principalmente o de fluxo... como que 

isso caminhou pro desenho do projeto em si ali? Quando você começou a colocar dimensão nas 

coisas... 



 
 

ALUNO 10: Tipo assim... depois da nossa ideia... a gente já tinha uma ideia de fazer uma coisa 

mais voltada pra esporte e lazer e tudo mais... e acabou que perdendo um pouco disso... mas aí 

na hora que a gente teve o fluxo de pessoas e aí a gente pensou em fazer dois caminhos... que 

era um cortando o terreno e o outro mais... é... acompanhando a topografia... e a partir disso a 

gente desenhou nosso... o nosso caminho no lugar... então a gente passou do diagrama... o 

primeiro passo de sair do diagrama pro papel foi o... foram os caminhos... aí depois... depois 

que a gente fez os caminhos a gente foi encaixando onde que ia ser cada coisa... mas claro... 

olhando onde que ia ser que esse encaixe fazia sentido... então depois que a gente fez esse 

caminhos... a gente colocou tipo... aí que a gente foi avaliando os diagramas e sobrepondo e 

falando... “ah... aqui faz mais sentido ser comida... mas aqui não dá porque o caminho tá 

passando no meio... então a gente acha outro lugar que faça mais sentido”... e acho que foi... 

desenvolvendo a partir disso... mas o principal foi o caminho mesmo... 

CAROLINA: Entendi... e... em relação ao diagrama é... como um instrumento... você acha 

que... como é que seria se tivessem participando outras pessoas que não tenham conhecimento 

do arquiteto... do engenheiro assim... moradores... 

ALUNO 10: Talvez fosse até melhor no sentido de mais informações... ele que convivem... eles 

que vivem naquele lugar então acho que... eles vão... ter uma visão do lugar muito melhor do 

que a nossa... que foi algumas vezes só... mas talvez eles não soubessem interpretar da forma 

que a gente tava interpretando... então acho que... seria melhor e pior... (risos)... depende da 

situação... 

CAROLINA: Mas eu falo num processo... que vocês participariam também né... vocês com 

eles... 

ALUNO 10: Ah sim... sim... então acho que seria bem melhor porque... justamente por causa 

disso... eles que vivem no lugar... eles que sabem realmente o que precisa e o que não precisa... 

a sensação eles já tem a muito tempo... então acho que seria até melhor de... da gente 

acompanhar mais com eles... 

CAROLINA: A informação... 

ALUNO 10: Sim... 

CAROLINA: E... e como que a disciplina contribuiu... se contribuiu... na sua formação e você 

chegou a utilizar em outras disciplinas? 

ALUNO 10: Deixa eu lembrar dos outros PFlex que eu fiz depois... não... ajudou com certeza... 

a forma que a gente enxerga depois que a gente faz esse projeto é bem diferente... é... a gente 

não acabou... eu não apliquei muito nos outros PFlex mais por falta de tempo do que por falta 

de vontade... porque cada professor tem um jeito... às vezes... esses diagraminhas... e aí já não 



 
 

ia dar tempo... mas o... a gente aproveita... a gente aproveita e faz isso na nossa cabeça... tipo... 

eu percebia... eu acabo juntando essas informações que eu usei antes nos diagramas... das outras 

disciplinas... e faço... e aplicava no... no projeto novo... mas sem... mas sem ter que desenhar e 

tudo mais... mais por falta de tempo... porque o desenho ajuda mais ainda no potencial do... 

projeto... 

CAROLINA: Então você fala como se fosse o raciocínio... 

ALUNO 10: É... o raciocínio a gente acaba usando bastante... 

CAROLINA: Às vezes não o desenho em si por uma questão de tempo... 

ALUNO 10: Sim... sim... 

CAROLINA: E... tem mais alguma observação... alguma coisa que você queira falar? 

ALUNO 10: Acho que não... não que eu me lembre... 

CAROLINA: Então tá jóia... muito obrigada! 

 

Entrevista 8: 
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CAROLINA: Quantos disciplinas de projetos você realizou antes de cursar a disciplina? 

ALUNO 11: Foram seis... 

CAROLINA: Então você já tinha feito seis disciplinas... e quais eram as metodologias de 

projeto que você usou nessas outras disciplinas? 

ALUNO 11: Como assim? 

CAROLINA: Como que era o caminho até chegar no projeto... no desenho... 

ALUNO 11: Ah... tinha sempre uma parte inicial pra entender a demanda... é... isso varia muito 

se era uma edificação construída ou se ia começar do zero né... mas... na... sempre uma de 

entender o espaço... de entender as demandas dos usuários... e ver que tipo de proposição que 

poderia ser feita em cima daquilo... de forma a transformar o local de uma maneira mais 

qualitativa assim...  

CAROLINA: E as disciplinas eram abertas assim... foram seis... foram muitas né... mas... eram 

é... abertas que eu digo... porque eu sei que algumas já vem com um programa pronto... você 



 
 

chegou a fazer alguma assim ou todas que vocês fez foram é... você que desenvolveu o 

programa mesmo do que que seria? 

ALUNO 11: Ah... a maioria já tinha uma... uma demanda já... pré-determinada antes... mas 

algumas com um pouco mais de abertura... até de você questionar se aquele programa era de 

fato o que efetivamente era necessário... e... mas outras mais rígidas mesmo... até porque a gente 

vai amadurecendo mesmo... nos primeiros PFlex eu achava até bom ter uma demanda porque 

eu não ficava tão perdida... porque acaba que eu não tinha muita experiência assim... depois eu 

vi que... essa abertura já era... em termos de aprendizado muito mais qualitativa assim... 

CAROLINA: E... quando você falou do diagnóstico... como é que era esse diagnóstico assim... 

como é que vocês desenvolviam... o que que vocês levantavam... vocês aprenderam em algum 

momento a fazer diagnóstico... em alguma outra disciplina que não seja de projeto talvez... 

ALUNO 11: Então... efetivamente assim... a parte que eu achei melhor estruturada foi no PFlex 

que a gente fez mesmo da Denise... tanto que... eu achei que aquela parte dos diagramas foram 

um instrumento muito bom pra auxiliar nisso assim... tanto que eu acabei utilizando esse novo 

aprendizado nos projetos depois que eu fiz... mas antes era... tinha uma coisa de percepção mas 

não tão... eu não sei se tinha... mas eu não percebi uma metodologia tão instruída igual foi o 

do... do... 

CAROLINA: Desse PFlex... 

ALUNO 11: Sim... talvez o que eu lembro que tenha se aproximado bem do PFlex da Denise 

foi o do R. que eu fiz da Escola de Arquitetura lá no Campus... que aí foi algo bem mais parecido 

assim dessa metodologia... mas o resto era... uma coisa... do terreno... de insolação... das 

questões físicas... dos usos... 

CAROLINA: E nessas metodologias anteriores à disciplina... você já falou algumas coisas... 

mas o que que você achava assim... os pontos fracos e fortes? 

ALUNO 11: Deixa eu pensar... 

CAROLINA: Sim... (risos)... 

ALUNO 11: Nó Carol... eu não sei... 

CAROLINA: Não tá... não tem problema...  

ALUNO 11: Porque eu já fiz tantas coisas diferentes... 

CAROLINA: Tá... mas você já falou algumas... tipo o programa que foi bom pra um começo 

de... nos primeiros projetos... mas ao mesmo tempo a coisa do diagnóstico... então acho que já 

tenho questões... é... e sua experiência profissional ou pessoal na arquitetura até o período da 

disciplina... estágio... obra... pesquisa... falo pessoal porque às vezes você teve alguma 

experiência... uma obra em casa... até mesmo antes do curso... o que que você já fez? 



 
 

ALUNO 11: Então... pessoal pouca coisa assim... eu lembro de já ter frequentado algumas obras 

assim... porque meu tio é engenheiro... mas era sempre uma coisa de observação meio pessoal 

porque não tinha o acompanhamento de uma pessoa com um conhecimento mais técnico pra 

me guiar... pra me mostrar coisas que eu não percebia... e até o período da disciplina eu não 

tinha feito estágio ainda... só tinha feito uma bolsa de iniciação científica... que era do ACR... 

então era bastante teórica... 

CAROLINA: Mas era teórica de... 

ALUNO 11: Era mais do Renascimento... do Alberti... 

CAROLINA: Era mais histórica... 

ALUNO 11: Sim... 

CAROLINA: E o seu tempo de dedicação no estudo preliminar desses projetos... vamos ver se 

você vai lembrar assim mais ou menos... e também o seu tempo de dedicação na disciplina... 

como na época você não estava fazendo estágio... quanto tempo você tinha assim pra... 

ALUNO 11: Ah... eu lembro que eu me envolvi bastante nesse PFlex... porque foi algo... algo 

novo que eu gostei assim... então... eu pude aprender muita coisa... então... eu e minha dupla a 

gente... se dedicou bastante... entender mesmo como que funciona e como que a gente podia 

extrair dessa nova metodologia um conhecimento maior... e... eu lembro que a gente teve uma 

certa dificuldade de entender inicialmente... mas... a gente viu que aquilo direcionava muito... 

é... é  como se ver... tipo o que a Denise falou... às vezes é meio difícil tirar... fazer um projeto 

do nada assim... você tem que ter várias variáveis... várias é... como atributos que você reuniu 

e convergiu em informações dessa leitura que a gente faz.... daí vai surgindo o projeto da forma 

mais coerente que ele poderia ser... 

CAROLINA: E em relação à softwares na época da disciplina... quais softwares você utilizava 

e quais você utilizou no desenvolvimento do projeto da disciplina? 

ALUNO 11: Ah... a gente usou o Sketch... a gente usou um pouco de Cad também... mas em 

menor número... é... a gente trabalhava muito com fotoinserção... a gente usou as imagens na 

parte dos diagramas foi muito do Google Maps... Photoshop também a gente usou pra trabalhar 

nessas imagens e o Sketch... principalmente... 

CAROLINA: E você já dominava assim... como é que é... ou você foi aprendendo durante a 

disciplina? 

ALUNO 11: Eu não acho que eu domino as ferramentas... pelo contrário... principalmente o 

Sketch eu tenho muita dificuldade de lidar... então isso foi uma coisa que a gente até discutiu 

na época... que a ferramenta às vezes acaba limitando nossa concepção formal do projeto... 

porque às vezes é quer fazer um estudo de uma forma mais complexa... mas se você não 



 
 

dominar a ferramenta isso acaba sendo um empecilho... mas a gente não viu isso tanto assim... 

no meu projeto especificamente isso não foi um empecilho tão grande... mais no manuseio do 

terreno... que era um pouco mais complexo... mas eu vejo isso em outros projetos... 

CAROLINA: E... e ferramenta manual... vocês utilizaram alguma? Desenho... maquete... 

ALUNO 11: É... papel manteiga eu acho que é o que mais auxilia na parte de concepção... deixa 

as ideias fluírem mais facilmente assim... 

CAROLINA: Mas o papel manteiga como um papel ou como uma transparência assim... era o 

papel manteiga... você utilizava em cima de alguma coisa assim? 

ALUNO 11: É... a gente fazia uma base do... do local... e aí ia trabalhando as possibilidades em 

cima disso né... de mexer com as curvas de nível... de... ver a topografia... ver as questões... os 

atributos do terreno... essas coisas... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 11: A maquete eu lembro da gente ter usado também... só que eu acho que é um 

pouco... uma certa dificuldade nossa também... de não ter o costume de usar a maquete... então 

acaba... não entendendo muito bem como ela poderia ser uma ferramenta muito mais potencial 

assim... sabe... eu acho que ela é ótima pra entender a topografia mais um pouco... de como o 

projeto vai ser... na parte de concepção ainda... como que ela poderia auxiliar... acho que eu 

ainda não vejo tanto... eu sei que ela tem potencial além... mas eu não sei usar o potencial 

completo dela... 

CAROLINA: E... você já conhecia diagrama... processo diagramático... já tinha ouvido falar 

antes da disciplina? 

ALUNO 11: Eu tinha visto superficialmente na época que eu fiz o projeto do R.... da Escola de 

Arquitetura... mas profundamente foi só nesse PFlex mesmo... 

CAROLINA: Tá... e você utilizou no desenvolvimento do projeto na disciplina? 

ALUNO 11: Sim... depois também... (risos)... 

CAROLINA: E durante a disciplina você utilizou ele quando assim... porque a disciplina teve 

etapas né... leitura do lugar... estratégia do projeto... pré-banca e banca final e tal... como que 

você utilizou o diagrama durante a disciplina? 

ALUNO 11: Eu acho que a gente usou mais intensivamente na parte inicial... pra entender o 

que que... quais eram as demandas ali... tanto as sociais... que tinha um certo conflito... das 

faixas etárias diversas de usos que a gente propunha... de como isso tava se dando com o 

espaço... mas e depois uma vez que a gente já definiu o que que seria e meio que já locou aquilo 

já... mas... depois que a gente conseguiu localizar como que isso... isso ia se espacializar no 



 
 

terreno... acho que aí o diagrama ficou como uma coisa mais secundária... e quase não 

apareceu... 

CAROLINA: E... na parte de apresentação... vocês chegaram a ter uma apresentação mais 

diagramática... ou se vocês usaram mais o desenho... 

ALUNO 11: Foi um pouco dos dois assim... a gente explicou um pouco como foi esse processo 

inicial... e aí depois entrou mais com o desenho mesmo da concepção... das volumetrias... mas 

mais consolidadas... não tão diagramática... 

CAROLINA: E você falou que as estratégias que vocês adotaram na utilização dos diagramas 

foi fotoinserção... teve mais alguma coisa? 

ALUNO 11: Ah... eu lembro que a gente tinha feito um gráfico que... nosso projeto propunha 

uma diversificação de usos muito grande pra poder também atender a usuários diversos... e aí 

a gente fez tipo um gráfico que a gente levantou quais que eram as qualidades físicas que cada 

uso demandava... tipo ruído... insolação... e aí a gente fez também um levantamento gráfico de 

como que isso se localizava nos diversos pontos do terreno... depois a gente cruzou essas 

informações... mas foi mais por gráfico nessa parte... mas... gráfico mais de manchas também... 

CAROLINA: E os diagramas contribuíram pro desenvolvimento do projeto? 

ALUNO 11: Contribuiu bastante... 

CAROLINA: E as dificuldades no uso do diagrama... vocês tiveram e quais? 

ALUNO 11: Foi um pouco mais inicial... por ser uma coisa nova assim... e aí... até entender 

como que eles funcionavam... mas aí depois disso foi... foi... muito bem... foi tranquilo... 

CAROLINA: E em relação às informações que vocês coletaram no terreno né... que foram 

trabalhadas... quais que foram relevantes no desenvolvimento do projeto? 

ALUNO 11: De aspectos físicas? 

CAROLINA: De tudo... 

ALUNO 11: Do terreno especificamente? 

CAROLINA: Ah... as informações que vocês diagramaram e que realmente interferiram no 

projeto assim...  

ALUNO 11: Ah... eu acho que primeiro da... da inserção que ele fazia mesmo... no contexto 

social assim... de estar em... uma convergência de bairros com diferentes características... e 

depois os aspectos físicos mesmo... da própria topografia... inclinação... de insolação... de 

ruído... da localização dele... de inserção na cidade mesmo... do contexto urbano... próximo à 

avenida de grande fluxo... 

CAROLINA: E essas informações vocês acessaram como? 



 
 

ALUNO 11: Ah... eu lembro da gente ter olhado... foi bem no Maps... visita de campo e outros 

dados da Prefeitura que a gente conferiu... dados do IBGE e outros sites que eu não lembro 

quais... foram assim... 

CAROLINA: Sim... então tiveram dados e visita a campo de maneira geral... e o que que você 

pensa em relação à participação de outros agentes que não só o arquiteto no desenvolvimento 

do projeto com diagrama? 

ALUNO 11: Então... acho que pode ser uma experiência bem incrível assim... de ter outras 

fontes de conhecimento...q eu às vezes a gente vê superficialmente ou às vezes não abrange 

tanto... mas eu não sei opinar tão bem porque eu acho que eu nunca participei de um processo 

assim... tão colaborativo assim... então não sei dizer muito... mas eu acho que seria bastante 

interessante... 

CAROLINA: Mas no processo que você teve assim... usando o diagrama.., você acha que seria 

possível ou não? 

ALUNO 11: Acho que sim... 

CAROLINA: Tá... e como que a disciplina contribuiu na sua formação... é... você falou que 

utilizou o diagrama em outras disciplinas de projeto... ou em projetos pessoais... 

ALUNO 11: Foi... em outras disciplinas de projeto... que foi... eu lembro de ter usado isso 

bastante na época... que eu fiz PIAU semestre passado... então naquela parte de diagnóstico 

extensa também... a gente acabo usando esses diagramas... e... foi muito bom... é uma 

quantidade de informações gigantescas que a gente levanta às vezes... mas a gente não sabe 

como associar... como convergir e como que ela dialogam assim... então isso facilita pra gente 

visualizar... essa confraternização de informações assim... que é algo que acaba sendo a parte 

mais difícil né... porque ter acesso à informação não é tão complicado... mas como elas acabam 

se convergindo é um pouco... 

CAROLINA: E aí dessas informações pro projeto... no PIAU... vocês conseguiram? 

ALUNO 11: É... porque a gente acaba... é... uma coisa que é... informações que às vezes são 

um pouco abstratas a gente consegue espacializar elas né... e visualizar como que isso está se 

comportando no espaço então... acho que isso seria um facilitador... 

CAROLINA: Tá... e você tem mais alguma observação que não foi abordada... ou alguma outra 

dificuldade ou potencial que você viu? 

ALUNO 11: Da disciplina ou dos diagramas? 

CAROLINA: Dos diagramas mesmo... desse processo diagramático... 

ALUNO 11: Não sei... acho que eu já falei tudo... mas posso pensar... 

CAROLINA: Ok... obrigada! 



 
 

 

Entrevista 9: 

 

Entrevistada: Aluno 12 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 6º período 

Período (na entrevista): 9º período 

 

CAROLINA: Quantos disciplinas de projeto você já tinha feito antes dessa disciplina? 

ALUNO 12: Eu tinha feito... essa foi minha oitava disciplina... 

CAROLINA: Então você já tinha feito sete... e como é que foram as metodologias de projeto 

nessas outras disciplinas? 

ALUNO 12: Como assim? 

CAROLINA: Como que você saia do início do projeto até chegar no final... partia da proposta 

da disciplina até o desenho em si? 

ALUNO 12: É... eu acho que cada disciplina vai por uma linha de raciocínio diferente assim... 

normalmente a gente tem um programa e a partir daí começa a pesquisar obras análogas e... vai 

tentando... sair do papel assim de alguma forma... mas eu não sei se eu consigo falar... como 

era... o processo antes assim... muito mais porque também tem o processo depois da disciplina 

né... criou uma lógica de produção muito maior eu acho... 

CAROLINA: Mas antes você lembra como eu você saia do papel assim? 

ALUNO 12: Hum... eu lembro que eu usava muito referência... sempre... do tema que eu 

precisava... e... mas não... fazendo croquis... e era chegar em algum... em algum ponto pra eu 

produzir... mas eram sempre ações muito concretas eu acho... muito a partir do programa sabe... 

não... é... não saia muito daquilo assim... mas eu acho que depende muito do professor... cada 

professor vai levando por um caminho... 

CAROLINA: A maioria das disciplinas que você fez tinha um programa pronto? 

ALUNO 12: Sim... 

CAROLINA: Você não chegou a pegar nenhuma antes dessa da Denise sem programa não... 

ALUNO 12: Não... 

CAROLINA: E aí... você tinha o programa... como é que você começava ali a... a trabalhar esse 

programa... 



 
 

ALUNO 12: Eu fazia uma lista assim... do que que... sei lá... precisava pra fazer um parque... 

aí o parque era em tal lugar... visitava o local pra ter como referência... depois o... escrevia 

mesmo o programa e a partir daí ia pensando em... no que que precisava ter em cada coisa pra 

buscar as referências... não necessariamente referências sobre o tema... mas de... assuntos que 

precisavam conter no programa...  

CAROLINA: E aí ia... 

ALUNO 12: É... (risos)... e aí ia... 

CAROLINA: E o que que você acha assim... dessas metodologias... você enxerga pontos fracos 

e fortes? 

ALUNO 12: Eu acho que tem... é muito isso que você perguntou... “como tirar do papel?”... 

não sei nem como falar sabe... do nada saia alguma coisa... não tinha um processo de criação... 

fluído assim... que eu podia voltar atrás de falar... “não... nesse ponto eu pensei nisso”... eu acho 

que era menos justificado sabe... as ações... às vezes era mais... de supetão assim porque tinha 

que sair alguma coisa... e depois ia voltando e consertando as coisas que... que não eram certas 

assim... mas primeiro tinha que surgir alguma coisa... então era mais... sei lá... não fluido... 

CAROLINA: Uhum... tá... e... e sua experiência profissional ou pessoal na arquitetura... 

estágio... pesquisa... obra... ou alguma coisa até mesmo antes da faculdade... você tem algum 

parente... alguma referência de arquitetura? 

ALUNO 12: Sim... tenho... na minha cada minha mãe é engenheira civil e meu irmão é 

engenheiro civil e meu pai também é engenheiro civil... e minha tia é decoradora... então 

assim... minha família inteira é da área... eu nasci no meio disso tudo... e minha mãe e minha 

tia tinham escritório dentro de casa... então eu cresci vendo... é... as coisas saindo de dentro de 

casa... sempre passando em obra com minha mãe... e logo depois no início da faculdade fiz 

estágio em obra... fiquei um ano e meio em obra... e... depois fiz estágio com minha tia... que é 

decoradora... fazendo projeto... ela só desenha a mão... então eu passava tudo pro computador 

pra ela... então primeiro... o início era super... desenhista mesmo... aí depois a gente começou 

até a desenvolver junto... foi muito legal de ter uma pessoa com super experiência do meu lado 

querendo me ensinar né... acho que é... nem todo estágio é assim... e... e agora esse estágio que 

eu tô é numa construtora... na parte de incorporações... mas que não é... arquitetura em si... acho 

que arquitetura em si não é o campo... 

CAROLINA: Tá... e aí você tava falando dessas disciplinas e depois também até do PFlex da 

Denise... como que era seu tempo de dedicação tanto em relação a estágio e conciliar estágio... 

faculdade e tal... e também essa questão que você falou... que o processo na disciplina foi mais 

fluido e nas outras não... como que era o tempo desses processos? 



 
 

ALUNO 12: Pro PFlex da Denise acho que foi o primeiro que eu me dediquei cem por centro... 

que eu não tava fazendo estágio... então eu tinha tempo assim... então eu e a Rafa a gente fez 

juntas... e nós duas não fazíamos estágio na época... então a gente vinha pra cá e ficava a tarde 

debruçada em cima da maquete e... pensando... então o tempo foi... quase que integral assim... 

pro PFlex da Denise... e nos outros eu tinha mais que dividir mesmo... com as outras coisas... 

e... e eu vim também... curiosidade que o PFlex da Denise foi logo quando eu voltei de 

intercâmbio... então eu aprendi lá muita coisa também... lá a faculdade é integral e eles se 

dedicam muito mais... e eu percebi que aqui a gente se dedica... eu acho que eu me dedicava 

muito pouco assim... e realmente pra um projeto bom tem que ter dedicação... não tem jeito... 

então antes eu me dedicava menos... geralmente eu fazia a noite... quando eu voltava do 

estágio... às vezes na faculdade entre uma aula e outra... mas não tinha acho... realmente uma 

dedicação grande assim de tempo... 

CAROLINA: Uhum... você fez intercâmbio onde? 

ALUNO 12: Na França... 

CAROLINA: E o que que você trouxe da lá assim... o que que você viu de experiência lá além 

dessa questão da dedicação? 

ALUNO 12: Eu acho que isso foi uma das coisas que me marcou muito... deles estarem cem 

por cento na faculdade... e outra deles não usarem computador no... no processo... eles só usam 

pra acabamento assim... eles não usam pro processo criativo em nada... eles fazem tudo muito 

a mão e muita maquete... porque aí eu acho que eles entendem muito mais o projeto assim do 

que a gente... que... querendo ou não tem os softwares pra ajudar e já sai meio que uma coisa 

pronta assim... tem muitos professores que falam que todos tem a mesma cara... muito por isso... 

lá não... eles colocam toda a emoção assim no projeto... quase tudo feito a mão... isso também 

me impressionou muito e... acho que a forma de produção deles também... eles tem uma lógica... 

como na faculdade os projetos são sequenciais né... eles tem uma lógica de produção... eles vão 

aprendendo cada coisa e passando aquilo pro projeto... etapa por etapa né... e aqui a gente não 

tem muito isso... cada projeto que a gente faz a gente aprende uma... não é nem um sequência 

lógica assim... 

CAROLINA: Você fala que lá é tipo... eles começam sei lá... pelo mobiliário... depois constrói 

a casa... ou não? 

ALUNO 12: É... 

CAROLINA: Em questão de escala ou complexidade... como é que é? 

ALUNO 12: Dos dois... é escala e complexidade... não chego no mobiliário... mas no início é 

um projeto residencial simples... primeiro eles começam a aprender métodos construtivos... aí 



 
 

depois passa pro residencial simples... depois pro residencial mais completo... junto com... o 

urbanismo... projeto residencial junto com urbanismo... e depois pega o urbanismo mais 

complexo e depois pega um... algum... como que fala... equipamento... não é equipamento não... 

como é que chama... um projeto maiorzão assim... até um masterplan... uma coisa assim... eu 

acho que vai mudando de escala e de complexidade... 

CAROLINA: E como que eles relacionam as outras disciplinas com o projeto assim... como 

que é? Porque aqui o projeto é muito... na minha visão até... é... ele é muito central assim... o 

mais importante... mas ao mesmo tempo a gente não consegue relacionar muito o conhecimento 

das outras disciplinas... como é que é lá? 

ALUNO 12: Lá eu acho que é tudo muito conjunto assim... o projeto continua sendo central... 

é o maior... é o que demanda mais trabalho mesmo... só que os professores quase sempre são 

os mesmos assim... os mesmos professores de projeto são os professores que dão as 

disciplinas... então acaba que... tem uma interação muito maior... e como são... sei lá... sessenta 

alunos no mesmo projeto... em atelier juntos... acho que... fica muito mais... junto... não sei 

explicar... sei lá... imagina... sessenta alunos fazendo as mesmas aulas com os mesmos 

professores... todo mundo junto ali... vira um grupão... fazendo... a mesma coisa assim... é... aí 

eu acho que eles acabam conseguindo relacionar muito mais com o que eles estão aprendendo 

na hora com o projeto... por exemplo... o projeto que eu fiz lá era de urbanismo... aí eles tavam 

começando a ver urbanismo... eles não tinham visto nada de urbanismo até então... então eles 

começaram a aprender e a ver aquilo diretamente no projeto assim... né... meio que 

instantâneo... 

CAROLINA: Entendi... e aí... é... em relação ao tempo do processo nessas outras disciplinas e 

na da Denise... o tempo assim... é... não o seu tempo de dedicação... mas o tempo que o projeto 

aconteceu assim... entendeu? 

ALUNO 12: Sim... o processo criativo... eu acho que é isso... no outro era muito... surgia um 

projeto... e agora eu penso muito mais em uma lógica... então... se um mês a Denise falasse... 

“não... acabou aqui”... eu já ia ter alguma coisa pra mostrar... alguma coisa mais sólida sabe... 

e... eu acho que os outros era isso... ia surgindo alguma coisa que... não que não tinha sentido... 

claro que tinha... mas não era... não tinha uma linha de raciocínio... e... então se pára no meio 

eu ia falar “não tenho nada pra mostrar... porque eu não consegui chegar no final ainda”... e no 

da Denise como eu acho que tinha esse... isso foi mais... sei lá... mais fluido... acabou saindo... 

tendo produtos mais rápidos sabe... não necessariamente o projeto final... mas produtos do 

projeto... 



 
 

CAROLINA: Uhum... tá... e em relação a software... quais você utilizou no desenvolvimento 

do projeto e como que era o seu... é... você dominava ou não... como que era assim? 

ALUNO 12: Foi Cad e Sketch primeiro... e Photoshop... aí Photoshop bastante no... pra... criar 

os diagramas e tal... ajudou muito e... quando chegou na parte mais técnica foi mais Cad... que 

a gente teve muita dificuldade com o terreno né... por ser muito íngreme... eu senti a necessidade 

de uma precisão um pouco maior assim... mas pra dar um visão geral o Sketch ajudou bastante... 

e é... foram esses três... 

CAROLINA: E como que você avalia assim... os softwares no processo... você acha que eles... 

é... dificultavam ou ajudavam... em qual momento sabe... 

ALUNO 12: Eu acho que... eu não consigo criar sem software... mas... aliás... nunca consegui... 

e... é uma... eu acho que é até uma falha... eu fico dependente... mas me ajuda... é a forma que 

eu consigo assim... então eu preciso ter algum suporte... a gente usou muita coisa a mão... a 

gente imprimia muito as plantas mas a gente precisava de uma base que veio de um software 

né... então... pra base ajudou... mas depois a gente criou muito na mão assim... e foi legal... de 

fazer a maquete também... sentir um pouco mais o... né... sei lá... o processos em si... mas eu 

acho que os softwares ajudam... 

CAROLINA: E aí quando você tava fazendo a mão... o que que vocês faziam assim... que tipo 

de coisa... você falou que jogava em cima do terreno... que tipo de coisa vocês jogavam em 

cima do terreno? 

ALUNO 12: A gente criou uns módulos né... pequenos módulos... e a gente queria usar a 

implantação... e tentar usar a inclinação do terreno... sem ter que mexer muito e... a gente ia 

usando as curvas de nível pra... aprender a mexer com curva de nível também... eu aprendi 

fazendo lá no PFlex da Denise... e... é... a gente imprimia e ia sobrepondo... sobrepondo... agora 

que eu lembrei... da primeira etapa né... que a gente fez os diagramas de percepções assim... e 

a gente ia sobrepondo os diagramas de acordo com o... a característica que a gente resolveu 

analisar no momento... pra chegar num resultado da implantação final assim... 

CAROLINA: Você lembra o que que eram os diagramas? 

ALUNO 12: Tinha diagrama de visadas... do terreno... tinha... é... iluminação... barulho... é... 

vento... foi com base nesses diagramas que a gente escolheu depois... a gente pegou ações e 

jogou em cima desses... então foram várias etapas de diagrama... primeiro eram esses mais 

sensoriais mesmo... físicos... sensoriais e físicos... os outros foram de ações... aí a gente... jogava 

dentro... em cima dele né... por isso que eu falei que a gente foi sobrepondo... em cima deles a 

gente colocava as ações e... e... o que que sei lá... uma ação precisa pra... pra estar em alguma 

parte do terreno... onde é melhor pra cada ação... você entendeu? 



 
 

CAROLINA: Sim... em cada lugar? 

ALUNO 12: Em cada lugar... cada ação... qual o melhor lugar pra cada ação... isso era o que a 

gente queria chegar no final das contas...  

CAROLINA: Entendi... e... você já tinha ouvido falar de diagrama... de processos 

diagramáticos antes da disciplina? 

ALUNO 12: Eu já tinha ouvido não como processo de produção... mas mais como de 

apresentação... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 12: Era o que eu mais tinha visto assim...  

CAROLINA: E o que que você entende assim... da diferença dos dois... como você entende 

isso? 

ALUNO 12: Como eu nunca tinha ouvido antes... de processo de produção com diagramas... 

na minha cabeça era... eles criaram alguma coisa de alguma forma... e descontruía aquilo pra 

chegar em um diagrama assim... eu achava que era o processo inverso... e na verdade... como 

era... eu olhava e fala “nossa... mas é muito óbvio... muito óbvio isso”... então com certeza eles 

chegaram no produto final e depois foram desconstruir pra chegar... 

CAROLINA: Inventaram um enredo né... 

ALUNO 12: Exatamente... era como eu pensava assim... mas vi que não... que pode ser feito 

de outra forma... né... o diagrama pode ser usado pra você chegar no produto final assim... 

CAROLINA: E... e aí na disciplina vocês usaram diagrama... foram esses que vocês fizeram no 

papel... em cima do terreno... 

ALUNO 12: Sim... é... depois a gente passou pro computador pra apresentar... 

CAROLINA: Aí vocês passaram... e foi ao longo da disciplina ou teve algum momento que 

vocês usaram mais... porque a disciplina teve leitura do lugar... estratégias de projeto... banner 

e pré-banca... 

ALUNO 12: Eu acho que foi mais na... no início assim... na contextualização do lugar 

primeiro... e depois nas percepções assim... até a pré-banca... acho que da pré-banca pra banca 

foi mais produção mesmo... não usava muito não... 

CAROLINA: E... e aí você considera que eles contribuíram no desenvolvimento do projeto da 

disciplina? 

ALUNO 12: Sim... bastante... eu acho que o resultado da disciplina... do projeto foi... foram os 

diagramas... é... através dos diagramas a gente conseguiu chegar no resultado... 

CAROLINA: E aí... é... existiram algumas dificuldades né... no caminho... como que foi...quais 

eram essas dificuldades? 



 
 

ALUNO 12: Eu acho que era mais pra enxergar isso como que um diagrama... que não tem 

nada de arquitetônico nele... pode gerar um projeto arquitetônico... qualitativo assim... acho que 

primeiro pra entender é difícil... mas aí a Denise mostrou muita coisa né... muitos exemplos... 

e foi ajudando assim... e fazendo o trabalho inverso... pegando o que tá pronto e pensando “pô... 

como eles pensaram pra chegar até aqui”... e não pensar como eu pensava antes né... que eles 

tinham desconstruído pra... pra chegar no diagrama assim... e... eu acho que eu tenho 

dificuldade até hoje assim... de entender... eu acho que... eu consigo pensar na minha cabeça 

como que é o diagrama... como fazer o diagrama... ou até um diagrama... mas aí na hora de 

passar pro papel eu sempre quero colocar mais informação do que precisa assim...  

CAROLINA: É... e aí quais informações foram relevantes no desenvolvimento do projeto... ou 

quando você tenta jogar essas informações... que você falou aí agora... o que que você não 

consegue... que tipo de informação é essa e porque que você acha que não consegue jogar no 

papel? 

ALUNO 12: Não sei se é porque a gente é acostumado com isso... de ter muita informação e 

querer mostrar demais... e eu acho que eles são mais efetivos quando não tem muita coisa escrita 

assim... sabe... quando você bate o olho e você entende fácil... eu acho que quanto mais coisa 

escrita você vai colocando... mais informação... o melhor seriam ter vários diagramas talvez... 

né... um com cada informação e não juntar tudo em um só... não sei... 

CAROLINA: E que tipo de informação você acha que...tanto que foi relevante no seu projeto 

ou o queé relevante em processos de projeto? 

ALUNO 12: É... nesse do... do open building acho que foi mais a questão do terreno assim... 

que era o principal... e depois a gente foi acrescentando as ações que a gente iria usar no 

terreno... então eu acho que... partindo dessas duas coisas... primeiro o físico... que a gente tem 

pra produzir... né... o local e tal... e depois o que que a gente quer trazer praquilo... são as duas 

linhas assim... 

CAROLINA: E aí como que vocês definiam que tal lugar é bom pra tal ação? 

ALUNO 12: Foi fazendo esses diagramas... sobrepondo eles e vendo... “pô... pra uma certa ação 

a gente precisa de muita iluminação... precisa de uma boa ventilação... mas ao mesmo tempo a 

gente não quer barulho”... então a gente ia fazendo manchar no terreno... com cores... e a partir 

daí a gente chegava no... a gente tem essa cor mais forte... significa mais pra essa ação... e... foi 

assim... 

CAROLINA: Tá... e o que que você pensa em relação ao diagrama se tivessem outras pessoas 

participando do projeto... que não só arquitetos? Por exemplo... se vocês fossem levar pra 

discutir com os moradores... pessoal da região... o que que você pensa? 



 
 

ALUNO 12: Eu acho que é muito mais efetivo do que mostrar um projeto assim... se a gente 

chegar com um projeto pronto... maravilhoso... sei lá... mega projeto... pode ser que eles não 

entendam... na maioria das vezes eles não vão entender na verdade... e chegando com um 

diagrama... como é uma coisa mais comum... do dia a dia assim... você vê diagrama em muita 

coisa... às vezes nem tem o nome de diagrama mas... pode se transformar em um diagrama... é 

muito mais legível eu acho... para as pessoas que não são... que não tão dentro da arquitetura... 

CAROLINA: E em relação a disciplina... como que você acha... você acha que ela contribuiu 

na sua formação? E se sim... como? 

ALUNO 12: Sim... eu achei que contribuiu demais... pra ver esse processo fluído assim... e 

poder pensar além do que a gente já tá acostumado... eu acho que... aqui... não sei se é por conta 

da faculdade ou se é... era o meu processo mesmo... de ser uma coisa muito mais... sei lá... dura 

assim... acho que com... fazendo o diagrama e passando a coisa pro papel fica mais fluido... não 

sei... eu tenho uma... sensação muito... boa de pensar no pós da disciplina sabe... então agora eu 

não tenho medo de nenhum projeto... sabe... me dá muita... não tenho medo... pra chegar em 

um resultado assim... e aí coincidentemente logo depois eu peguei um projeto que não tinha 

programa... e aí não foi difícil sabe... eu consegui pensar... analisar... o que que eu achava que 

era bom praquele lugar... o que que... eu achava que cabia ali... no... eu gostei muito... gostei 

muito de tudo... eu achei que... foi bom assim... eu cresci bastante... foi bom... (risos)... 

CAROLINA: E depois da disciplina você chegou a usar diagramas... você falou dessa aí que 

não tinha programa... você chegou a usar o diagrama em si... esse raciocínio? 

ALUNO 12: Eu usei... o raciocínio sim... era até... o projeto era pro.. pra dar um novo uso pra 

Escola de Arquitetura... e... a gente usou o diagrama... a gente não... fui eu só... foi individual... 

eu usei o diagrama pra fazer... eu tinha as ações que eu queria... depois eu pensei as ações que 

eu queria colocar aqui dentro mais ou menos no mesmo raciocínio... e baseado nessas ações o 

que que... mas era mais questão de espaço assim... quantidade de espaço pra cada... pra cada 

ação que eu precisava... e quais ações podiam ir juntas... quais não deveriam ir juntas... e... eu 

meio que não cheguei a apresentar o diagrama... mas foi o que me ajudou bastante no processo 

criativo assim... pra chegar em um resultado... 

CAROLINA: E essas ações... como que você chegou nelas... quais ações deveriam ter... tanto 

nesse projeto da Escola quanto no projeto da disciplina? 

ALUNO 12: Eu lembro que no projeto da disciplina a gente começou a pensar não eram em 

ações assim.. eram mais em atividades... e aí depois a partir das atividades a gente transformou 

em ações... e agora já fica mais fácil já... de pensar em... depois... a Denise falou muito disso... 

eu acho que foi mais fácil pensar em ação... porque não necessariamente as mesmas pessoas 



 
 

vão fazer as mesmas coisas né... e era o que a Denise falava... e aquilo me marcou assim... 

porque que tem que ser... como a gente pensa... não necessariamente uma biblioteca tem que 

ser só pra ler assim... não... podem ter outras atividades ali dentro... e eu acho que... junta mais... 

sei lá... fica uma coisa mais assim... não quadrada assim... 

CAROLINA: E você tem alguma observação em relação ao diagrama... à disciplina... processo 

de projeto? 

ALUNO 12: Não... eu acho que foi isso mesmo... que mudou o meu jeito de ver assim a... a... 

não a arquitetura... mas o processo produtivo... e agora me chama muito mais atenção quando 

eu vejo diagramas espalhados por aí... e acho que muitos ainda são... muitos são usados ainda 

pra marketing... mas eu acho que... muitos escritórios usam si... o diagrama pra chegar em um 

processo... final assim... de produção... e... é isso assim... ajudou bastante... eu saí da disciplina... 

eu não conhecia a Denise... e saí encantada assim... com tudo... a forma como ela levou a 

disciplina... e... com sua participação lá dentro foi... foi ótima assim... gostei bastante... 

CAROLINA: Que bom... obrigada. 

 

Entrevista 10: 

 

Entrevistada: Aluno 13 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 10º período 

Período (na entrevista): 12º período 

 

CAROLINA: Você lembra quantas disciplinas de projeto você já tinha feito antes de fazer essa 

nossa disciplina? 

ALUNO 13: Nossa... eu não lembro muito bem... eu acho que tava faltando pra eu concluir... 

tava faltando duas... o PFlex foi tipo... são nove né? 

CAROLINA: É... acho que são nove... 

ALUNO 13: Então acho que foi o sétimo... 

CAROLINA: E aí esses PFlex que você fez... como é que eram as metodologias de projeto? 

ALUNO 13: Tá... deixa eu pensar aqui... o primeiro que eu fiz era... chamava edifício 

comercial... nossa... deixa eu lembrar... a gente usou muita modelagem desde o começo... é... 

fazia tudo na tela do computador mesmo... modelagem 3D é Sketch né... Sketch e AutoCad na 

verdade assim... e... não lembro muito bem assim... eu lembro que o professor falou que era... 



 
 

que ele era mais pé no chão... aí a gente trabalhava em trios... hum... a ideia era fazer um edifício 

que tinham sala e tinha um restaurante... eu achei que foi muito... conduzido assim pelo 

professor... ele ditou muito o que ele queria sabe... ainda mais que era o primeiro PFlex meu e 

das meninas que tavam comigo... então a gente não sabia muito o que fazer... então a gente 

acatava muitas coisas mesmo... 

CAROLINA: Mas e aí... nos outros projetos... como é que era você sair do... da ementa... da 

demanda da disciplina até o projeto... como é era esse processo? Como é que você fazia... 

ALUNO 13: Acho que eu não entendi muito bem a pergunta... 

CAROLINA: Como que você saia da proposta da disciplina até o projeto... por exemplo... a 

disciplina era fazer um museu... aí como é que você pegava o conteúdo de museu e chegava até 

o desenho... assim... como que você saia de uma coisa pra outra? 

ALUNO 13: Tá... eu tenho que lembrar porque cada professor tinha um jeito né... depois eu fiz 

uma disciplina com o R... né... e aí era de Casa Econômica então a metodologia que ele usou 

foi também modelagem porque ele gosta né... de ter os desenhos a mão também... porque a 

modelagem era o principal porque a gente tinha que usar um software de orçamento né... que é 

o BimBon... que eu não sei se ele usa ainda... não sei nem se existe ainda... e... aí a metodologia 

dele era mais assim de dar muitas referências e tal... ele evitava dar as soluções pra gente... às 

vezes ele falava assim “nossa... tô tão querendo falar isso mas vou deixar vocês descobrirem e 

tal”... aí eu achei que rendeu bastante... foi bem produtivo... é... agora deixa eu lembrar assim 

de sair da proposta até chegar no desenho... 

CAROLINA: É... tipo assim... como é que começa o projeto... assim... até fazer essa disciplina... 

eu sei que você já fez outras com a Denise antes... mas até sua experiência com a Denise... como 

é que saia o projeto... como é que começava? 

ALUNO 13: Estou tentando lembrar... esse negócio da Denise... os PFlex dela tem muito esse 

negócio da diagramação né... que eu acho que ajuda muito... com o R. eu acho que ele tem 

muito isso também... depois eu fiz outro com ele... esse primeiro eu não tô lembrando 

especificamente... mas eu fiz o que era da Escola de Arquitetura no Campus... a proposta era 

essa... e ele não fala exatamente assim de diagramação... mas ele fala muito assim pra gente 

considerar essas condicionantes de... o terreno... como é que você vai usar o terreno pra 

trabalhar o projeto... então ele não pedia exatamente pra gente diagramar essas informações 

mas ele pedia pra gente considerar... e focava muito nisso... então por exemplo... se você tem 

um terreno que você tem um desnível... você pode fazer uma espécie de mezanino por exemplo 

com esse terreno... por exemplo... você tem um platô aqui... que era o nosso caso... lá você tem 



 
 

vários platôs né... e tem o próprio pessoal da comissão... tem uma instituição lá na UFMG que 

organiza essas coisas... que eu não sei o nome... 

CAROLINA: Departamento de obras e projetos... 

ALUNO 13: É... departamento de obras e projetos... uma coisa assim... e quando eles tavam 

mexendo com esse terreno eles já fizeram esses platôs... então isso dá uma coisa natural assim 

né... quando você passa o teto no mesmo nível já vai virar como se fosse um mezanino... então 

esse tipo de coisa... ah... você vai fazer uma conexão... o nosso terreno no caso era do lado... lá 

não funciona como terreno... é a quadra né... é entre a Face e a Fafich... então você quer conectar 

esses dois ou vocês quer impedir essa conexão... então todo esse tipo de coisa ele pedia pra 

gente considerar... é... a mata que tá ali... se você quer integrar com ela... então... é... nesse caso 

ele pediu pra gente começar com essas condicionantes... e a gente fez maquete... que ajuda 

também a visualizar... você pega umas coisas de papel assim... e vai colocando no lugar... lá a 

gente trabalhou com módulo... porque já que tinha essa... metodologia usada nas edificações 

antigas... então a gente adotou pra poder encaixar... e aí a gente foi... usando esse objetos né... 

esse móduluzinhos... pra ir montando alguma coisa e ir pensando nisso... apesar da gente não 

ter diagramado a gente foi fazendo de certa forma intuitivamente... e também usei esse tipo de 

metodologia num PFlex que eu fiz com a Denise... a gente tava trabalhando na parte do 

Hipercentro... então a gente pegou um cinema... era... Cine... eu não vou lembrar o nome mas 

era perto da Raul Soares... 

CAROLINA: Cine Candelária? 

ALUNO 13: É... Cine Candelária... ele foi queimado né... a edificação... aí só sobraram as 

ruínas... aí uma das primeiras coisas que a gente fez foi... a gente fez um estudo de ocupação 

assim... como que as pessoas usam o espaço... então a gente viu que tinham certos trajetos onde 

as pessoas andavam mais... onde as pessoas ficavam mais paradinhas e tal.., acumuladas por 

exemplo nos pontos de ônibus... lá tem muito catador... muita pessoa que entrega mercadoria 

naqueles carrinho de mão... e também a gente... a gente separou pelo tipo de usuários... e depois 

disso a gente fez a maquete... então a gente aliou essas duas coisas... então na maquete a gente 

ia testando formas... do mesmo jeito do PFlex do R. né... então a gente ia pensando como ia ser 

essa articulação espacial... e... com essas informações que a gente captou a gente considerou os 

usos que a gente queria incluir no projeto... 

CAROLINA: E o que que você acha dessas... inserção das condições do campo que você falou... 

condições do lugar no projeto? 

ALUNO 13: Eu acho... eu particularmente não consigo fazer projeto sem considerar isso... eu 

acho que pra mim é isso que dá o indício do que vai ter ali... tem professor que não usa essa 



 
 

metodologia... aí eu não consigo... (risos)... não sei muito bem... pra mim isso é o ponto de 

partida... 

CAROLINA: Você fez algum PFlex que tinha algum professor que não considerava? 

ALUNO 13: É... assim... na verdade eu evitava esse tipo de professor né... mas... deixa eu pensar 

aqui... é porque o último que eu fiz foi de parque... da M. e não é que ela não considere... mas 

ela não pede pra gente fazer essa sobreposição dos aspectos... eu acho que é uma coisa mais 

simples que ela pede... tem essa coisa de análise do entorno sim... e aí é uma coisa bem mais 

básica... eu lembro que a gente fez um mapa com o tipo de edificação que tinha no entorno... 

era no Buritis... então a gente viu que tinha muito... muita coisa adensada né... e tinha na verdade 

uma diversidade assim... no recorte do bairro... então... tinha também uma vila... aí tinha umas 

coisas mais industriais porque era perto do Anel... mas o que a gente considerou mesmo foi o 

entorno imediato... mas assim... foi mais assim... “bom... vocês viram que é um bairro mais 

residencial... então pensar uma coisa pro lazer”... então não teve muito essa sobreposição dos 

condicionantes assim... pensando... 

CAROLINA: Elas não interferiram diretamente no projeto assim... ou só nesse programa assim 

do que seria... mas não no desenho em si do projeto... 

ALUNO 13: É... não... eu acho que não tanto... é complicado até comparar esse com os outros 

porque ele era mais de vegetação... paisagismo... e... não podia nem construir muito né... e o 

que a gente considerou mesmo é que tinham uns cursos d’água passando no terreno... mas não 

essa coisa assim... “vamos fazer uma análise mais profunda aqui... onde que tem mais ruído... 

onde que tem o fluxo de carro maior... o que que a gente vai fazer a respeito disso”... eu acho 

que isso sempre acaba passando pela cabeça da gente depois de um certo tempo de prática né... 

mas... não foi uma etapa definida na metodologia do PFlex... não teve um tempo exatamente 

pra isso... 

CAROLINA: É... e em relação à sua experiência na arquitetura... profissional e pessoal... como 

estágios... bolsa... é... obras... ou até mesmo alguma coisa antes da Escola... às vezes né... tem 

algum parente... como é que é sua experiência? 

ALUNO 13: É... na minha família a gente não tem muito essa experiência não... é... a gente já 

teve reforma e tal... mas assim... eu era bem criança... não lembro se teve arquiteto... acho que 

teve depois pra fazer regularização... foi mais assim... bate papo com pedreiro mesmo... é... e 

depois quando eu tava aqui na universidade eu participei mais de bolsas de pesquisa... primeiro 

foi no departamento de urbanismo... na verdade era de monitoria... depois disso eu fui pro 

Praxis... onde eu trabalhei com o pessoal da Eliana Silva... depois foi de patrimônio... então foi 

mais assim... pesquisa... a gente fez um inventário da Lagoinha... e depois eu fui fazer estágio 



 
 

com as Arquitetas Sem Fronteiras... e... então nas minha experiências assim as coisas nunca 

foram muito de projeto assim... porque você trabalhar com ocupação urbana... e no caso da 

Arquitetas Sem Fronteiras eu tô trabalhando no Pocinho... que é um parque autogerido que ela 

tão querendo fazer... no Aglomerado da Serra... então tem... é muito diferente porque... tem uma 

precariedade de materiais... a gente não tem recursos... as coisas são feitas assim de 

improvisação... então você nunca vai fazer um projetão assim... até que eu fiz alguns projetos 

quando eu tava aqui no Praxis... a gente fez a livraria... o da creche foi pra frente... mas... eu 

acho... não sei se eles seguiram exatamente... eu acho que não porque inclusive teve orçamento 

e tudo e lá acabou antes... mas sempre assim... umas coisas bem pontuais... então assim... não 

tem nada a ver com as coisas que eu fazia no PFlex...  

CAROLINA: E... e em relação ao seu tempo de dedicação pro desenvolvimento desses 

projetos... tanto tempo mesmo que você tinha disponível em razão de outras coisas que você 

tinha além da faculdade... quanto o tempo é... desse processo assim... se era um processo que 

tinha uma... ele era mais contínuo... se ele tinha picos de dedicação e depois acalmava... 

ALUNO 13: É... tinha... eu acho que tinha mais picos de dedicação... apesar de que eu acho que 

sempre PFlex é uma disciplina que as pessoas dedicam mais tempo... no meu caso era a que eu 

dedicava mais tempo... então toda semana eu fazia uma coisa pro PFlex... independente do 

PFlex... mas... geralmente semana de banca intermediária e final é aquela semana que a gente 

acaba... não vou falar a gente... mas a maioria dos alunos assim... a gente acaba de fazer outras 

as outras coisas pra fazer as coisas do PFlex... se você tá fazendo estágio... aí você faz nas suas 

horas vagas... se você não tá fazendo... aí você faz na hora que você não tá tendo aula... aí por 

exemplo se tem alguém do grupo que não faz... aí a pessoa fica lá dedicando mais tempo pra 

compensar o outro que não tem tanto tempo... mais ou menos por aí... 

CAROLINA: Mas você acha que tem alguma diferença do processo... se teve né... do processo 

da disciplina... esse processo diagramático... em relação às outras disciplinas... nessa questão 

do tempo? 

ALUNO 13: Eu acho que não... 

CAROLINA: Sempre uma coisa constante... 

ALUNO 13: É... eu acho que é mais uma questão da demanda... não da demanda... do tanto que 

a gente se cobra mesmo... então dependendo do tempo que você pode ter economizado antes 

você vai acabar gastando a mesma quantidade de tempo depois... você só vai desenvolver mais 

coisa do que você desenvolveria caso não tivesse se dedicado antes e salvado algum tempo... 

mas a questão da diagramação... eu não sei também se poupa tempo pra mim... porque ela chega 

em um momento que ela dá um clique... que ela ajuda a você passar pro processo formal... mas 



 
 

antes disso eu também tenho uma certa dificuldade em como eu vou pegar todas essas 

informações e transformar em algo visual... em um informação não necessariamente visual... 

pode ser tridimensional mesmo... alguma coisa tipo maquete... mas aí eu gasto um tempo 

pensando nisso também... como eu vou diagramar... 

CAROLINA: E você... quando você faz essa diagramação... você faz assim essa visualização 

das informações... você faz porque acha que é importante... faz alguma diferença no seu 

projeto... ou é pra cumprir alguma questão da disciplina em si? 

ALUNO 13: Eu não acho que é tão importante assim ter a informação visual... eu acho que 

depende do contexto... é... porque se for por exemplo um estudo do entorno eu acho que pode 

ser interessante... eu acho que você ter essas coisas em mente na hora que você tá trabalhando... 

pra mim a maquete é mais importante... porque aí você vai mexendo ali... com essa questão 

formal... e enquanto você tá fazendo isso você vai considerando todos esses aspectos... de 

ruído... de iluminação... de percursos... de usos e tal... então pra mim eu acho que é mais 

simples... eu acho que meio que queima essa etapa... quando você vai direto... mas assim pra 

fazer um estudo do entorno eu acho que ajuda... no processo formal em si não acho... pra mim 

é mais difícil na verdade... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 13: Mas é interessante pra apresentar seu raciocínio na verdade... então... pra quando 

você quer mostrar o que você tava pensando deixa bem mais claro... mas não no processo em 

si... 

CAROLINA: É... e em relação à software... que tipo de software você usou na disciplina em si 

e como é que era seu... domínio desses software? 

ALUNO 13: Eu usei SketchUp... não lembro se eu usei AutoCad... eu acho que não... a gente 

não chegou nessa etapa... talvez eu tenha usado pra fazer algum retoque sabe... é... meu domínio 

assim... eu acho que a parte mais difícil do Sketch é a renderização... então se você sabe os plug 

in  e tal... mas mexer nele é bem básico... eu sabia... mas... é... foi complicado porque eu comecei 

pensando a estrutura... pra modelar o espaço né... pra condicionar o espaço... e aí depois teve 

um momento que eu tive que mudar essa estrutura e foi muito difícil de mudar... deu muito 

trabalho... depois as coisas não encaixaram... os layouts que eu tinha feito de ensaio... porque 

aí mudou tudo né... e essa é a desvantagem do Sketch.... 

CAROLINA: Aí você acha que foi difícil por causa do software em si? 

ALUNO 13: É... eu acho que ele dificultou... depois disso inclusive eu fui até aprender a mexer 

no Revit... proque ele é um software paramétrico... que é mais fácil de fazer alterações... mas 

ele é um software mais difícil de dominar então eu não consegui... eu fiz o curso... mas assim... 



 
 

aprendi o básico... e se eu quiser ter domínio dele assim eu ia ter que fazer muito mais horas de 

estudos assim dele... fazer outro curso... aula particular... não sei... 

CAROLINA: E aí você já falou de ferramentas manuais... que você gosta da maquete... e você 

utilizou ela no desenvolvimento do projeto da disciplina? 

ALUNO 13: Eu utilizei... mas na etapa preliminar... que foi... que a gente é... na época eu tava 

fazendo com a Fabiana... a gente pegou umas tirar de papel mesmo... e aí a gente foi vendo as 

articulações... porque a maquete... ela pegava o entorno né... então não era só do terreno... então 

a gente foi vendo essas articulações do entorno com o terreno né... depois disso a gente não 

usou tanto... foi mais pra ter a primeira solução formal assim...  

CAROLINA: Então você acha... que a maquete... ela é um instrumento assim... quando você 

usa pro desenvolvimento do projeto... você usa por qual objetivo assim... em que você acha que 

ela te ajuda? 

ALUNO 13: Ela me ajuda a... a... isso que eu falei... a pensar as articulações no território e dar 

a forma preliminar... a partir disso eu vou pensando qual vai ser a estrutura que eu vou usar... 

os vãos que eu vou precisar... essas coisas... 

CAROLINA: E o que você chama de dar a forma... assim... a forma preliminar? 

ALUNO 13: Olha... por exemplo... a gente usou umas tirar de papel e aí a gente foi meio que 

acoplando ela no terreno... era um terreno muito inclinado né... então a gente viu... mais ou 

menos a área que a gente ia precisar pra... é... pra abrigar o programa que a gente tinha pensado 

né... de necessidades... e... aí depois disso a gente viu que ia ser uma coisa mais... ortogonal... 

é... que iam ter essas laje sobrepostas as outras... que era uma coisa que tava meio que de certa 

forma flutuando assim no terreno... porque ele tava destacado assim da parte de baixo né... da 

parte de transito assim... da rua e do pedestre e tal... passava em baixo do edifício e... ele tava 

meio que encostado assim... porque tinha duas encostas né... aí ele tava meio que faceando 

elas... então esse tipo de coisa... no caso desse PFlex que eu fiz da Escola de Arquitetura também 

a gente foi encaixando os módulos até dar uma forma que a gente achou interessante... 

CAROLINA: E... em relação ao diagrama... antes da disciplina você já tinha trabalhado em 

outras disciplinas da Denise né... 

ALUNO 13: É... já... 

CAROLINA: Mas fora as disciplinas da Denise você... você conhecia assim... você ouviu falar 

aqui na Escola... em algum outro momento... 

ALUNO 13: Não... eu acho que quem trabalha também com isso é a J. né... mas a disciplina 

que eu fiz da J. era junto com a Denise... e... então... não vale... mas... mas também acho que 

teve um... acho que eu tive orientação dela também no PIAU... 



 
 

CAROLINA: Com a J.? 

ALUNO 13: É... com a J.... mas eu acho também que já no PIAU ela não falou tanto disso né... 

não encaixava com o objetivo da disciplina e tal... e não era só dela a disciplina né... 

CAROLINA: Tá... e aí no projeto da disciplina... como você utilizou... se você utilizou... como 

você utilizou o diagrama e eles contribuíram no desenvolvimento do projeto ou não? 

ALUNO 13: É... eu lembro que... eu tive... foi um pouco difícil porque... deixa eu lembrar do 

que aconteceu... a gente tinha os verbos... que eram os usos que a gente queria inserir no 

projeto... e a partir disso a gente... a Denise tinha sugerido que a gente fizesse uma... 

qualificação desses verbos... e aí... é... isso tava difícil até pra mim... a pessoa que tava 

trabalhando comigo como dupla... tava com um pouco de dificuldade pra entender isso... eu já 

tinha entendido porque eu já tinha conhecido essa metodologia... então por exemplo... se você 

vai falar assim... o uso nadar... aí a pessoa ficava assim.. piscina... e não era isso... tipo... é... um 

espelho d’água... não sei... o contato com a água... e pode ter desnível e tal...então...  então isso 

foi bem complicado... até pra mim mesmo... que eu já tinha contato com essa metodologia... às 

vezes eu ficava sem saber... o que que eu vou colocar como qualificação... que não vai levar 

pra solução usual que eu já conheço... assim... porque às vezes era muito óbvio assim... sei lá... 

só dando um exemplo... não que eu tenho sido isso... mas sei lá... pensei no uso sentar... é... “o 

que que eu vou colocar aqui que não vai ser uma cadeira gente... pelo amor de Deus... um 

banco”... aí não tem sabe... aí ficava aquela coisa travada assim... então às vezes já tava tão 

gravado assim essa solução que eu não conseguia achar essa coisa intermediária... 

CAROLINA: E qual é o problema que você vê por exemplo no nadar e a pessoa pensar em uma 

piscina... assim... porque que né... 

ALUNO 13: É porque engessa né... você pode ter outras soluções... inclusive que podem 

acoplar mais de um uso... e quando você pensa no objeto é uma solução pronta... e nela já tá 

excluído esses outros usos que podem interagir...  

CAROLINA: E no seu projeto na disciplina... você lembra se tiveram informações que foram 

relevantes pro desenvolvimento dela... quais... se teve quais eram? 

ALUNO 13: É... a gente teve... a gente teve até que fazer um estudo um pouco mais aprofundado 

né... porque o objetivo era trabalhar... é... a gente se propôs a fazer um centro de meditação e 

tal... então... é... uma sugestão que a Denise deu foi trabalhar essas coisas do sentido né... então 

a gente teve que aprofundar mais nisso... de... de ficar nos lugares e parar e perceber né... 

permanecer durante um tempo e perceber essas informações sensoriais todas... então isso a 

gente considerou muito... 

CAROLINA: Isso foi importante... 



 
 

ALUNO 13: Uhum... 

CAROLINA: Entendi... e... e em relação ao diagrama... se a gente pensasse nele como um 

instrumentos pra você discutir o projeto com outras pessoas que não fossem os arquitetos... por 

exemplo... no centro de meditação... se fosse o instrumento pra discutir o projeto com o pessoal 

da meditação... o que que você pensa dele como um instrumento? 

ALUNO 13: Eu acho que é muito bom... funciona muito... porque é uma linguagem simples... 

muitas vezes é tridimensional... então pra quem não é da área fica muito mais fácil de entender... 

então eu acho que funciona bem... 

CAROLINA: Você chegou a fazer alguma coisa assim nas pesquisas? Na Eliana Silva vocês 

fizeram? Como é que era a interação? 

ALUNO 13: A gente fez... eu só não tô lembrando o que... mas era tudo assim... todo o material 

que a gente produzia a gente pensava de ter uma legibilidade pra quem é leigo... porque... era 

inclusive um dos... uma das propostas da pesquisa... então tudo era assim... eu não lembro 

exatamente... mas eu sei que o Sketch funciona... é... dá pra entender muito bem assim... a gente 

fez o modelinho da creche por exemplo... pra mostrar pro pessoal... eu não lembro mais de 

muita coisa... 

CAROLINA: Mas você lembra como que era a resposta deles assim... à isso... quando assim... 

vocês levavam o modelinho do Sketch por exemplo... eles conseguiam acompanhar? 

ALUNO 13: Conseguiam... eu acho que conseguiam... 

CAROLINA: Interagiam ou não? 

ALUNO 13: É... eu acho que interagir já fica mais complicado... mas eu realmente não lembro... 

mas eu acho que assim.. a questão de interagir já é um pouquinho mais difícil... porque o 

instrumento não é acessível pra eles né... mas pra entender eu acho que funciona... 

CAROLINA: E em relação à disciplina... você acha que ela contribuiu na sua formação... se 

contribuiu de qual maneira? E... você já fez ela mais pro final do curso né... mas se depois você 

chegou a utilizar em outras os processos diagramáticos? 

ALUNO 13: É... eu incorporei isso nos meus... nas disciplinas de projeto né... nos meus... não 

exatamente a diagramação pra... o processo... formal... como eu te falei... mas de considerar 

essas coisas e... talvez até pra... como uma ferramenta de... ilustração né... pra conversar com 

as pessoas... pra mostrar como que o projeto funciona... então... mais nesse sentido que eu 

incorporei... de representação né... 

CAROLINA: Uhum... de apresentação... 

ALUNO 13: É... de apresentação... e... não como processo de projeto assim... e depois se eu 

ver... eu preciso pensar... eu não usei tanto... mas foi mais porque foram disciplinas que eu... 



 
 

é... uma delas eu tava tentando aplicar o Revit... então eu não tinha tanto domínio do software 

né... então acabou que não deu tempo mesmo... de usar... esse tipo de metodologia... eu gostaria 

se desse tempo... mas... a outra foi porque eu realmente não dediquei tanto tempo pra esse PFlex 

quanto os outros... então acabou que foi uma coisa mais convencional mesmo... de... de corte... 

planta e essas coisas... mais eu já usei depois da disciplina que eu fiz com a Denise... acho que 

foi no quarto período... eu usei no PIAU por exemplo... 

CAROLINA: Entendi... antes né... depois de outras disciplinas com a Denise mas antes dessa 

né... 

ALUNO 13: Sim... 

CAROLINA: Tá... é isso... você tem mais alguma observação que a gente não falou... em 

relação ao processo diagramático... 

ALUNO 13: Não... acho que é isso... 

CAROLINA: Então tá... obrigada! 

 

Entrevista 11: 

 

Entrevistada: Aluno 14 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 4º período 

Período (na entrevista): 6º período 

 

CAROLINA: Antes da disciplina você tinha feito alguma outra de projeto? 

ALUNO 14: Sim... eu tinha feito duas... dois PFlex... 

CAROLINA: Dois PFlex... e como é que foi... como é que foram as metodologias de projeto... 

como que você saiu do... né assim... do começo do PFlex até o projeto... como que foi esse 

caminho... você lembra? 

ALUNO 14: O primeiro que eu fiz... eu fiz com o Mo. de acessibilidade... partiu... começou 

do... ele pediu pra gente... era casa e seus lotes né... aí ele pediu pra gente começar a partir de 

um projeto da COHAB... e transformar ele em um... em acessível né... e a gente foi mexendo 

assim no SketchUp... ele só deixava usar o SketchUp... tinha que ser no SketchUp a 

apresentação... e tinha que ir aumentando os espaços até ele ficar acessível a partir daquele 

projeto travado da COHAB... então aquilo prendia bastante no... nas possibilidades assim do 



 
 

que fazer... e... depois ele... pediu pra gente implantar essa casa que a gente chegou num... num 

terreno que a gente não tinha... que a gente nunca tinha visto antes e... e foi CTRL+C CTRL+V 

e encaixar... 

CAROLINA: E o outro projeto? 

ALUNO 14: O outro eu fiz com a Ma.... de... edifícios... moradia no Hipercentro né... é... o... o 

método foi fazer mapeamentos e a partir do mapeamento... das cartografias né... a partir das 

cartografias tirar o que que ia ter no projeto... quais eram as demandas e as necessidades... e aí 

tinha o edifício da Engenharia... e aí a gente tinha que propor... transformar em habitação... e aí 

a gente usou muito a questão de uso muito pelas questões que a gente viu... levantou nesses 

mapeamento... e foi mais ou menos isso assim... 

CAROLINA: Então os dois antes da disciplina eram... na questão do edifício... eram projetos 

fechados... é... em relação à edificação mesmo assim... um era no prédio da COHAB... ou vocês 

podiam mexer... vocês só saiam de uma casa? 

ALUNO 14: Era a casinha da COHAB... 

CAROLINA: Era casa? 

ALUNO 14: Era a casinha do COHAB... saiu daquela base e tinha que... ele mandou a gente 

primeiro desenhar a casinha no SketchUp... pra depois começar a pegar a casinha e ir 

aumentando os cômodos... o quartos... até dar espaço pra ser acessível... 

CAROLINA: E como é que foi assim... o que que você achou? 

ALUNO 14: É... eu achei bem ruim assim... em questão de qualidade de projeto eu achei bem 

ruim porque de todo mundo ficou muito parecido e na hora de implantar... a implantação de 

todo mundo ficou igual porque não tinha muito como... a gente tinha que jogar no terreno... que 

a gente nunca tinha visto o terreno antes né... então a... as casas não batiam com... com a 

topografia do terreno... e a gente tinha que... ficar encaixando os negócios... o que serviu foi pra 

aprender assim as normas de acessibilidade... as questões de raio de giro... essas coisas... 

CAROLINA: Entendi... e o outro da Ma. que você falou... 

ALUNO 14: O da Ma.... 

CAROLINA: Da Engenharia... 

ALUNO 14: Foi bom pra... porque a gente... já era um prédio construído né... que a gente ia ter 

que pensar como que ia dividir os espaços... resolver questão de iluminação né... de circulação... 

dos acessos... foi bom que tocou em vários assim... temas... na mesma disciplina assim... 

CAROLINA: Tipo o que? 

ALUNO 14: É... a questão do uso misto... diversidade de... de... de... de... unidades 

habitacionais... de tamanhos diferentes... a questão de flexibilidade... a gente acabou optando 



 
 

por fazer as divisórias com bloco que daria pra construir... pro morador construir... porque era 

bloco de encaixe... e... muito a questão ligada ao open building... mas ela não... a gente não... 

ela mandou a gente fazer uma pesquisa sobre flexibilidade né... ela não chegou a... a falar que 

tinha que ser pelo open building... mas teve muita gente que seguiu vários princípios... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 14: E... a questão do acesso... como que a gente ia dividir o acesso... já que a gente 

tava propondo uso misto... principalmente nas partes de baixo... uso institucional... como que 

iam ser esses acessos... do pessoal... pros moradores... questão de espaços de convivência dentro 

do... do edifício... então... no meu caso a gente fez um átrio... a gente abriu pra conseguir 

iluminar e nesse átrio era um espaço de encontro... dos moradores... essas coisas... 

CAROLINA: Entendi... e como as cartografias entraram nesse processo assim... elas... como é 

que foi... porque é uma metodologia de projeto né... um estratégia... não sei...  

ALUNO 14: Uhum... elas... a gente começou como... como leitura... uma leitura assim do local 

né... ela deu vários pontos pra gente analisar... e... entrou mais assim em... ter... levantar 

assim...características que existiam... e demandas que a gente viu que talvez teria necessidade 

de uma creche... de um posto de saúde... por causa das localizações que já existiam... então foi 

mais assim... pra dar asa pro que que a gente ia pensar... o que que ia ter no projeto assim... o 

que que a gente ia propor... 

CAROLINA: Entendi... na definição... elas tiveram algum papel da definição do projeto em si... 

das unidades? 

ALUNO 14: Mais em questão do... assim... dos... a gente viu que tinha muito... muito... 

catador... pessoas de... vendedor ambulante... então a gente propôs um espaço que abrigaria 

essas pessoas... mais em questão de quais espaços teriam e quais usos teriam no edifício... 

CAROLINA: Entendi... e... em relação a sua experiência profissional e pessoal com a 

arquitetura... você já fez estágio... pesquisa... já acompanhou obra... anterior à arquitetura 

mesmo... tem algum arquiteto na família... ou já acompanhou obra quando criança... enfim... 

qual sua vivência com a arquitetura? 

ALUNO 14: Eu fiz curso técnico de edificações... então no curso técnico eu visitei algumas 

obras e tal... visitas técnicas... mas com arquitetura mesmo... mais especificamente... eu tive 

uma disciplina lá no CEFET... que era projeto arquitetônico... mas era bem fechadinha assim... 

(risos)... bem... é... ela deu a Lei de Uso e Ocupação do Solo e falou pra gente fazer o edifício 

e... saiu assim um negócio bem basicão assim... mas... antes da arquitetura é isso... aí eu tive 

que fazer um estágio... eu fiz o estágio no Praxis... como extensão né... e aí eu acompanhei a 

obra da Creche Tia Carminha... lá na Eliana Silva... é... eu entrei já no meio... então o que eu 



 
 

peguei foi mais desenvolver como que ia ser a representação disso... desse projeto que tava 

pronto... eu fiquei mais responsável pela parte do 3D... usei Sketch e fiz detalhes com Sketch... 

e depois acompanhei algumas fases da obra né... 

CAROLINA: Entendi... e como que foi essa representação da Tia Carminha... como é que foi 

esse processo? 

ALUNO 14: Tinha que ser... como tinha que ser algo que conseguia conversar com quem ia 

construir... sem ser aquele desenho técnico tradicional... que também tinha... tinha uma planta 

técnica... pra... mas tinha o propósito assim de... de resolver alguns detalhes que a gente já 

imaginava que teria mais dificuldade... que eles teriam mais dificuldade de entender... e de 

realizar... então tinha um passo a passo assim da... da... como que ia subir a alvenaria estrutural... 

quais eram os pontos... a gente tinha um contraforte... então quais eram os pontos de... de mais 

atenção tipo... encontro entre... as amarrações... as janelas... e aí a gente fez detalhes dessas 

coisas... 3D com palavras puxando e falando o que que tinha que ser feito... e especificando 

material... essas coisas... 

CAROLINA: E você chegou a usar isso na obra? 

ALUNO 14: Usamos... 

CAROLINA: E como é que foi lá? Você participou? 

ALUNO 14: A gente entregou... eles... algumas coisas como sempre saíram... foram feitas 

diferente... mas assim... em questão pelo menos da alvenaria eles entenderam bem o... como 

funcionava e não teve muito... nada grave assim... de... questão técnica... mas teve... algumas 

coisas da parte hidráulica que ficou... que eles fizeram um pouquinho diferente... e da parte 

elétrica... 

CAROLINA: E você sabe porque? 

ALUNO 14: Talvez porque no projeto não ficou claro... talvez porque a gente tinha proposto a 

parte elétrica... ia ser toda externa né... e eles já fizeram... quando concretou eles já fizeram a 

parte elétrica toda já na laje né... embutida na laje... e essas coisas assim... talvez não tinha 

nenhum detalhe... tinha talvez falando que ia ser externo... tinha mostrando... mas não tinha 

nada falando que quando fosse concretar a laje... é... não sei como que ficou até... é... não sei 

como que ele resolveram assim... tinha uma questão do esgoto... do furo que eles fizeram com 

um diâmetro diferente... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 14: Umas coisinhas assim...  

CAROLINA: Esse da elétrica até às vezes uma decisão deles também né... de não querer ficar 

aparente... mas isso já é outra coisa... (risos)... em relação ao seu tempo de dedicação pras 



 
 

disciplinas de projeto... como é que era assim... você conseguia ter um tempo disponível pra 

fazer... como é que foi o processo? 

ALUNO 14: Dessas que eu fiz... todas? 

CAROLINA: Das que você fez e da disciplina em si... como é que foi o processo? 

ALUNO 14: Essa do Mo. foi relativamente tranquila... porque ele passava toda... tinha um 

cronograma bem certinho... tinha que apresentar toda aula uma coisinha... então você ia toda 

aula fazendo uma coisinha né... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 14: Então se você fizesse umas horinhas no final de semana dava pra fazer... 

CAROLINA: Uhum... 

ALUNO 14: A da Ma. foi bem puxada... (risos)... tinha muita coisa pra fazer... mas... é... num 

sei... 

CAROLINA: Você fazia estágio na época da Ma.? 

ALUNO 14: Já... já tava no Praxis...  

CAROLINA: Mas ela foi puxada em que sentido assim... a disciplina inteira... em todos os 

momentos? 

ALUNO 14: Como era várias coisas... vários temas sendo abordados era bem densa assim de 

conteúdo e de coisa pra fazer... sempre tinha alguma coisa pra fazer... mas como muitas vezes 

ela deixava... tinha tempo na aula pra fazer... então dava pra... conciliar também... porque 

trabalho de grupo tinha que achar um horário que pudesse tá todo mundo... 

CAROLINA: E na disciplina dos diagramas? 

ALUNO 14: Na disciplina... foi... (risos)... foi mais ou menos no mesmo... no mesmo esquema 

da Ma.... de dedicação eu acho... acho que foi a primeira que eu virei... a única que eu virei... 

(risos)...  

CAROLINA: Mas você virou quando... em qual momento? 

ALUNO 14: Na entrega... 

CAROLINA: Na entrega final? 

ALUNO 14: É...  

CAROLINA: E porque... você sabe... assim... porque que... 

ALUNO 14: Porque a gente fez muita coisa que não ia precisar... que não apareceu... eu acho 

talvez... a gente fez muita coisa que não apareceu... que não iam aparecer no nível de 

detalhamento que a gente tava... usando... e... acabou... consumindo um tempo talvez... a mais... 

do que precisava... 

CAROLINA: Vocês fizeram em qual momento... essas coisas? 



 
 

ALUNO 14: Durante... mas mais nas últimas semanas... que a gente detalhou muitas coisas das 

moradias que... assim... que acabaram não aparecendo assim... uns detalhes tipo a janela que... 

CAROLINA: Mas na verdade a escala era urbana né... tipo assim... 

ALUNO 14: (risos)...  

CAROLINA: Entendi... e aí você acha que foi isso que fez com que... 

ALUNO 14: É... no final assim... essa questão de ter que virar noite... aí ficou faltando as 

renderizações assim pro banner... que precisava dessas coisas que não tavam prontas ainda... 

CAROLINA: Mas e em relação à software... como é que é... quais softwares vocês utilizaram 

na disciplina... assim... o... vocês tinha domínio ou não... 

ALUNO 14: Na... na do open building a gente usou o Cad e o Sketch né... e assim... o Sketch 

travou muito a questão de mexer com o terreno... foi bem difícil assim... a gente acabou tendo 

que... largar mão de fazer os cortes no terreno... essas coisas... porque não tava... a gente não 

tava... não tava conseguindo principalmente... manipular as... a implantação no Sketch não tava 

dando centro... porque dava trabalho... e a gente acabou indo... a gente fez uma maquete... o 

grupo né... a turma fez a maquete... a gente usou muito a maquete pra definir os percursos e as 

principais áreas onde seria implantado... e... assim.. a gente fez na maquete... e depois acabou 

mudando muita coisa na implantação assim... na... como ficou assim a implantação nas... das... 

edificações... mas como era uma maquete mais processual as áreas assim... em geral... 

permaneceram mais ou menos as mesmas... aí pra ver essas implantações a gente fez cortes... 

no Cad... e algumas coisas olhou no Sketch... com o terreno já... já modelado... pra ver se tava... 

se tava viável de ser feito assim... 

CAROLINA: E teve mais alguma ferramenta manual que vocês usaram? 

ALUNO 14: Além da maquete...  

CAROLINA: Desenho... alguma coisa... 

ALUNO 14: Ah... alguns... alguns croquis mas bem... bem... nada no... especializado assim... 

mais pra gente... conversar mesmo na equipe... 

CAROLINA: Mas o croqui era tipo o que... o que que era o desenho assim mais ou menos? 

ALUNO 14: Ah... uma ideia de como seria a escada sabe... mas sem espacializar ainda no... 

no... algo na dimensão certa... mas sei lá... como vai ser o piso... 

CAROLINA: Entendi... mais em relação... ao projeto mesmo... 

ALUNO 14: Uhum... 

CAROLINA: A definição mais espacial assim... o material... essas coisas... 

ALUNO 14: Sim... mas nem mais o material assim... mas sei lá... o... mas o conceito assim do 

que que seria... do que que teria... 



 
 

CAROLINA: Tá... e em relação a diagrama e processo diagramático... você já tinha falado antes 

da disciplinaa? 

ALUNO 14: Não como... não... (risos)...  

CAROLINA: E vocês utilizaram na disciplina? 

ALUNO 14: A gente tentou... (risos)... 

CAROLINA: Porque você tentou assim... porque você acha que não conseguiu? 

ALUNO 14: É... não sei... deixa eu ver... o... foi... algumas coisa a gente não conseguiu... tinha 

muita dificuldade de espacializar... principalmente características... questões... que não... que 

não eram físicas... mais questão... do contexto social e essas coisas... a gente teve dificuldade 

de como manipular... trabalhar isso diagramaticamente... e... e... as outras questões tipo 

topografia... ruído... iluminação... essas coisas... a gente fez mapas que foi dando as áreas que 

a gente ia implantar certos usos a partir das qualidades que a gente... é... ligou que cada uso 

deveria ter né... aí a partir dessas... dessa sobreposição dos... dessas características a gente foi 

botando no terreno... a gente definiu onde seriam as áreas que a gente ia colocar determinados 

usos... onde seriam as moradias... onde seriam os espaços públicos... onde teria é... lugar pra... 

aula... de música... que a gente propôs no projeto... 

CAROLINA: E o programa... essa definição dos usos... ela veio em razão de que assim? 

ALUNO 14: A partir de alguns... de alguns mapeamentos que a gente fez... e da... das nossas 

intenções de projeto... a partir da leitura que a gente fez... o que que a gente achou que era 

viável... 

CAROLINA: Uhum... e aí... é... os diagramas eles... entraram no desenvolvimento do projeto 

em si... em algum momento... esses diagramas que vocês... que você falou que foi mais fácil 

espacializar ruído... essas coisas mais físicas né... 

ALUNO 14: Então... eles definiram a espacialização desses usos né... então... 

CAROLINA: Entendi... e quais é... quais foram as dificuldades assim... existiram... na 

utilização do diagrama mesmo... no desenvolvimento do projeto? 

ALUNO 14: A gente fez... bom... primeiro a gente fez... bolinhas marcando pontos com as 

características... depois a gente viu que talvez seria... não seria o ideal... porque acabou 

concentrando... setorizando muito as... as coisas... então não tinha como... não eram mais 

permeáveis assim de... ter uma gradação entre as características... e... assim... como representar 

assim o diagrama... como representar essas coisas... que software usar... que base usar... como... 

mais técnica assim... fazer assim... representar essas coisas... 



 
 

CAROLINA: Entendi... e em relação às informações que vocês coletaram no processo... quais 

foram relevantes pro projeto assim... você lembra... teve alguma mais relevante? Como é que 

foi? 

ALUNO 14: Teve uma passarela que ligava o Morro do Papagaio no Sion... então a gente... 

essa passarela foi... a gente viu que tinha uma conexão meio frágil entre essas duas áreas... a 

partir dos levantamentos que a gente fez... então a gente propôs... a gente expandiu essa 

passarela... tentou transformar ela na... dar usos... dar características que proporcionassem usos 

nela que favorecessem essa transição entre as duas áreas... que eu tô lembrando assim... agora... 

é isso... 

CAROLINA: Tá... e como que vocês conseguiram essas informações? 

ALUNO 14: Visita... é... no local... Google... pesquisa... é... 

CAROLINA: Pesquisa como? 

ALUNO 14: Pelo Google... assim de... que... as coisas que a gente não conseguiu em campo... 

quais usos tinham... quais atividades já existiam no local... e... 

CAROLINA: Você fala tipo... Google Earth... essas coisas...ou... de busca... 

ALUNO 14: E algumas coisas em página de busca... algumas coisas que a gente viu que tinha 

organizada... algumas associações... nessas coisas a gente foi entra pra ver o que que tinha lá... 

acho que é isso... 

CAROLINA: E... e o que que você pensa em relação ao diagrama... é... na participação de 

outras...outras pessoas... é... que não sejam arquitetos... técnicos... assim... como você falou que 

utilizou as coisas de uma maneira diferente na... na construção da Tia Carminha... o que que 

você pensa de fossem diagramas naquele processo de comunicação lá... o que que você acha... 

como é que você acha que seria... você acha que tem potencial ou não... limita ou não... o que 

que você entende assim... na sua experiência de diagrama lá... que você fez na disciplina... 

ALUNO 14: Eu acho que tem muita possibilidade de facilitar assim... se ele for bem pensado 

pro público que ele tá sendo promovido... pra quem que vai ver esse diagrama... porque ele 

junta várias... várias camadas de diferentes tipos de informação em uma mesma... imagem... 

num mesmo lugar assim... características físicas... palavras... escritas... e desenho... então eu 

acho que da... facilita assim entender as coisas... 

CAROLINA: Tá... e... em relação a disciplina... já tem um ano... como que a disciplina 

contribuiu... se contribuiu... na sua formação... e você chegou a usar o diagrama em outros 

projetos depois... como é que foi? 

ALUNO 14: (risos)... Foi... acho que principalmente a questão de... pensar... a gente não chegou 

talvez... não no mesmo nível... não desenvolver no mesmo nível de... de... com a mesma 



 
 

quantidade de coisas que a gente desenvolveu na disciplina... porque a disciplina tava sendo 

focada... mas eu acho que principalmente essa questão de pensar os usos... pensar as 

características e tentar espacializar... algumas coisinhas eu usei... eu fiz um projeto de reforma 

e eu fiz uns... uns... no... a mão... então eu fiz numa folha de papel manteiga... especializei essas 

características de iluminação... das áreas... tentar entender melhor como que... onde que seria 

interessante abrir uma janela... ou ter uma porta... onde teria ventilação ou não... e... na outra 

disciplina que eu fiz... no outro PFlex que eu fiz... e a gente fez uma sobreposição... mas muita 

pouca coisa assim... mais de acesso e... e... era uma praça... então áreas verdes que a gente 

queria preservar pra poder ver onde seria... e a topografia pra ver assim... o pontos de 

intervenção pro... pro projeto... 

CAROLINA: Então... é... em relação à contribuição você acha que ela levou... assim... o que 

que você entendeu... o que que ela trouxe de... na sua formação mesmo assim... 

ALUNO 14: Difícil... acho que... mais por questão de... algumas coisas quando eu tava fazendo 

as outras disciplinas eu percebia que... talvez não tinha uma metodologia muito... as decisões 

tavam bem arbitrárias... e o... pelo menos a disciplina me deu um senso crítico assim de ver 

essas coisas... conseguir perceber quando que uma decisão que eu tava fazendo era 

arbitrariamente ou quando ela vinha por causa de várias características que a gente levantou e 

etc... acho que foi bem assim... desenvolver o senso crítico pra ver essas coisas e perceber isso... 

na hora de projetar... 

CAROLINA: Então tá... obrigada! 

 

Entrevista 12: 
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Período (na disciplina): 4º período 
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CAROLINA: Antes da disciplina que a gente fez... você chegou a fazer outras disciplinas de 

projeto? 

ALUNO 15: Eu tinha feito duas disciplinas... duas disciplinas de projeto... 

CAROLINA: De PFlex? 



 
 

ALUNO 15: Isso... uma foi com a Ma.... que foi logo anterior à da Denise... e a outra foi com 

o Mo.... 

CAROLINA: E como que foi assim... como que foram as disciplinas... como é que eram as 

metodologias de projeto? 

ALUNO 15: É... a do Mo. foi bem... básica assim... foi... muito até mesmo... restrita... 

restritiva... porque acabou que até o resultado de todas as pessoas ficou muito similar... então... 

porque você não tinha muita liberdade... não teve exatamente uma metodologia... ele... 

apresentava alguns slides a respeito... documentos e projetos... e a gente basicamente... só 

seguiu a mesma linha... e foi assim mesmo... mas a da Ma. não... da Ma. foi bem diferente 

porque a gente começou a trabalhar com a questão dos diagramas... e aí a fazer as análises por 

exemplo... do entorno... porque era um lugar real... aqui em Belo Horizonte... a gente pegou 

aquele... era um prédio no Hipercentro... e aí a gente foi e propôs... porque é um prédio que 

atualmente está vazio... e a gente propôs um outro uso pra ele... e aí foi totalmente diferente 

assim... a forma como foi desenvolvido o projeto... e aí por isso que eu fui até mesmo no da 

Denise... porque eu achei que os temas seriam interessantes assim... de trabalhar... 

CAROLINA: E na do Mo. que você fez... na de acessibilidade... ela... como é que era... como 

é que você saiu né... ele deu então um panorama de... de outros projetos e tal... e aí como é que 

vocês caminhavam pro projeto em si? 

ALUNO 15: A gente tinha como base o projeto já existente de...  

CAROLINA: Da COHAB? 

ALUNO 15: Isso... é... aí a gente pegava a partir dele... a gente via o que não poderia ser feito 

basicamente... e... é... a gente tinha as diretrizes que eram... é... dois quartos com a possibilidade 

de expansão de um terceiro... e aí... é... a gente teve depois o loteamento... que... basicamente 

também todos ficaram iguais... por causa da declividade e das restrições que tinha... porque ele 

tinha que ter as passarelas... e tudo... e tudo acessível... e era... um... um lote assim mais 

complicado... então é... a gente partiu desse projeto mesmo e do que deveria ter no projeto... e 

o terreno eram todos iguais assim... as dimensões... é... plano... sem tá ligado mesmo a 

condições... reais... ele não queria que a gente variasse metodologias construtivas... então até 

todos ficaram com o telhadinho colonial... basicamente... e aí foi... nessa parte foi mais 

metódica... 

CAROLINA: Ele não deixava vocês variarem? 

ALUNO 15: Não... não é que ele não deixava... ele falava que não tinha necessidade... o famoso 

clássico... não deixar... 

CAROLINA: Mas você acha que... por causa da disciplina... do objetivo...  



 
 

ALUNO 15: É... não era muita a questão sabe... ele queria só que a gente passasse a construir 

ambientes que fossem acessíveis... a preocupação dele era a parte interna... e também a parte 

externa assim... por exemplo... a gente propôs uma horta... então a gente fez um caminhozinho 

assim... acessível pra horta... essas coisas... agora... de construção a gente não teve que pesquisar 

nada... foi basicamente o projeto... até mesmo teve um grupo que variou... fez uma é... uma laje 

plana impermeabilizada... mas ele achou super... é... 

CAROLINA: Não fez diferença... 

ALUNO 15: É... ele não valorizou nada desse tipo de coisa... e como eu tava no terceiro 

período... tava no meu primeiro PFlex... aí... eu tive que aceitar... porque não sabíamos bem 

como lidar assim...  

CAROLINA: E... em relação ao da Ma. que você fez no Hipercentro... como é que foi... assim... 

já tinha o prédio pra ocupar... mas como é que vocês chagaram nas estratégias do projeto em 

si? 

ALUNO 15: É... o da Ma.... por já existir o prédio então a gente começou a pesquisar as Leis 

de Uso e Ocupação do Solo... o que poderia e o que não poderia ser feito... um dos prédios... 

ele era tombado... ele é tombado... então a gente tinha restrições com relação a fachada... mas... 

ao mesmo tempo tinha deficiências internas de iluminação... de ventilação... e aí a proposta era 

você tentar aliar um uso... preferencialmente... uso misto... que era uso comercial e uso 

residencial... e aí a gente começou a trabalhar com as possibilidades... e a gente começou a fazer 

os diagramas do que tava restrito... é... o que dava né... pra fazer... é... a iluminação... onde a 

gente precisava de mais... e aí a gente partiu de módulos... a gente pesquisou quais seriam os 

módulos assim... na época... e fez os módulos residenciais e os módulos comerciais... e aí a 

gente fez diagramas assim... a gente... é... a gente olhou questão também de rota de fuga... 

incêndio... e... foi muito mais técnico assim... apesar de não ter uma entrega... uma entrega 

técnica... uma planta executiva... essas coisas... é... foi muito mais técnico que o anterior... o 

que pra mim foi bem melhor assim né...  

CAROLINA: E esses diagramas que vocês fizeram nesse projeto da Ma.... como que vocês 

começaram a fazer assim... vocês tinham visto em alguma outra disciplina... como que né... 

assim... vocês foram apresentados ao processo ou foi uma coisa intuitiva? 

ALUNO 15: A Ma. chegou a apresentar algumas coisas pra gente assim... não lembro 

exatamente o que ela mostrou... mas foi em grande parte intuitiva... e por influência do Pinterest 

por exemplo... porque a gente escolhia... a gente sempre vê aqueles projetos bem diagramados... 

e aí por exemplo... nesse caso a gente fez... é... os pavimentos explodidos... com... aí os usos de 

cada um de uma cor... pra identificar... esse pavimento aqui é residencial... e aí como os prédios 



 
 

tinham alturas diferentes ficava até mais interessante de visualizar... os... porque a gente 

também fez umas ligações internas e externas com os prédios... então a gente conseguiu 

espacializar isso melhor... então a gente pegou um corte... e... fez essa separação... porque... por 

exemplo... poderia ter uma residência de dois pavimentos... um duplex... ou então uma área 

comercial... então dava pra ver melhor assim... essa espacialização... mas não foi nada... não 

chegou ao nível do PFlex da Denise por exemplo... nessa questão de elaborar um projeto muito 

a partir do diagrama... porque o prédio já existia... foi mais a setorização assim...  

CAROLINA: Foi mais interno... 

ALUNO 15: Foi... 

CAROLINA: E aí em relação a essas metodologias... o que você identifica de pontos fracos... 

pontos fortes... eu acho que você já falou um pouco... mas tem mais alguma coisa? 

ALUNO 15: Metodologia em si... 

CAROLINA: Metodologia assim... como é que caminhou assim o processo... 

ALUNO 15: A do Mo.... (risos)... eu acho que assim... é uma disciplina que tinha muito mais 

potencial... porque acaba que... por mais que seja uma disciplina que a gente tenha aprendido 

sobre acessibilidade... continuou uma coisa enrijecida... e... não precisa ser assim... apesar dele 

ter mostrado outros tipos de ferramenta... a forma como ele... é... orienta os projetos... não te 

permite tentar criar e elaborar uma coisa além assim... então fica... algo muito na cara que é um 

casa para um deficiente... não uma casa acessível pra todos... então... o fato de todos os projetos 

terem ficado muito iguais... acho que é... uma prova de que... é... ele realmente endurece muito 

o... o processo inteiro... agora... eu acho que uma questão de PFlex em geral... às vezes... eu 

sinto muito essa falta de ter mais o pé no chão... por exemplo o do Mo... a da Ma. não... nem 

tanto... mas de ter uma coisa... mais compatível com a realidade... no sentido de que... a gente 

vai sair... vai formar... e... precisa... realmente saber fazer projeto... e isso é muito difícil... eu 

tenho amigos e eu mesmo... por experiência própria... não... até dois PFlex atrás não tinha 

segurança... de que eu sabia fazer projeto... então acho que é uma coisa ainda meio em falta 

assim... em alguns... você ter um pé mais no chão assim... mostrar não... a realidade é essa... 

não... mas e o método construtivo... e a estrutura... como é que vai fazer... então eu acho que 

isso é... uma coisa que pega assim... um pouco... 

CAROLINA: Então uma pergunta assim... o que que é saber fazer projeto? 

ALUNO 15: Saber fazer projeto... não que eu saiba... 

CAROLINA: Uhum... mas já que você falou isso... o que que você acha que é saber fazer o 

projeto? 



 
 

ALUNO 15: Pra mim saber fazer projeto é saber lidar com as condicionantes... que existem... 

saber respeitar isso... esquecer ego... esquecer criação... esquecer... não pensar que aquele é seu 

projeto... não ter essa apego porque... o cliente vai mudar mesmo... e... nem sempre vai ficar às 

vezes do jeito que você gosta... mas eu acho que nem por isso... é uma questão que você tem 

que deixar se afetar... eu acho que sempre você tem que buscar aliar a parte econômica... a parte 

sustentável... da melhor forma... de forma a você ter uma construção boa... e não só querer 

entregar um projeto... eu acho que isso é... pelo menos... tentar projetar... 

CAROLINA: E em relação a sua experiência na arquitetura... tanto profissional quanto pessoal 

assim... de estágio... pesquisa... ou... tem um arquiteto na família... já tive obra lá em casa antes 

de vir pra faculdade... né... anterior à faculdade e durante a faculdade... como é que foi? 

ALUNO 15: É... assim... eu acho que a realidade externa à faculdade ainda é muito não 

preparada pro arquiteto... porque... inclusive eu já... eu tô fazendo um projeto por fora... de 

alguém que mora perto da minha casa... conhecido da família... mas... assim... não tem a menor 

valorização... no sentido de que... arquiteto... ou é arquiteto pra quem tem dinheiro ou arquiteto 

é designer... ou arquiteto é pra escolher acabamento... e aí quando você escolhe o tipo de janela 

pra determinado lugar... é porque existe uma razão... não é porque você tá colocando ali pra 

ficar bonito... teoricamente... mas eles não acham isso importante... sua opinião não vale tanto 

assim... você tem... você tem que ter todo um jogo de cintura pra tentar convencer que aquela 

solução vai ser melhor... e geralmente as pessoas acabam até ignorando e fazer só... ah não... 

eu acho que esse jeito aqui tá melhor... ou seja... eu acho que falta um certo conhecimento... 

uma certa confiança no trabalho do profissional... e... com relação à arquitetura da faculdade... 

aqui dentro... eu acho que tem muito estudante não preparado pra mercado... eu tenho certeza 

assim... como eu conheço histórias assim... muita gente não vai trabalhar com isso... isso é a 

verdade... muita gente vai abandonar...  

CAROLINA: Mas e aí o que que você acha assim... porque essas pessoas não vão trabalhar... 

você acha que porque não querem ou porque não conseguem? 

ALUNO 15: Algumas pessoas... eu acredito que o viés que elas adotam dentro da faculdade 

não capacita pro mercado que tá esperando a gente lá fora... não que eu concorde com o mercado 

assim... mas é o mercado... e aí eu acho que por isso... a frustação logo depois de formar vai ser 

muito grande... a não ser que... parta pra um meio acadêmico... porque aí você vai desenvolver 

pesquisa e continuar... no seu viés... que é um viés mais único... digamos assim... agora... outras 

pessoas... eu não sei...acho que não... que não leva a faculdade muito a sério e aí... faz as 

matérias por fazer... mas...poxa... a gente tá tendo aula de história... isso é importante sabe... 

então eu acho que é... mais isso assim... eu não sei... mais observando assim... de longe... os 



 
 

casos de cada um... mas é porque eu acho que tem pessoas que tão na faculdade só pra seguir 

um ritmo de vida... sei lá... acabou o ensino médio... aí vou ter que vir pra faculdade... pra 

concluir ciclo sabe... mas não tem a noção de que... 

CAROLINA: Mas você acha que tem como a pessoa formar... conseguir o diploma... sem saber 

de fato? 

ALUNO 15: Eu acho que sim... 

CAROLINA: Porque assim... aqui na faculdade... na realidade aqui da Escola... 

ALUNO 15: Porque... talvez não sei... por seguir padrões... aquelas pessoas que não param nem 

pra criticar o que está fazendo... porque está fazendo... eu acho que assim... o que vai levar... o 

que isso vai contribuir pra sociedade... eu acho que é por viver uma vida de objetivos... mas 

sem realmente pensar nesses objetivos... eu vou me formar... vou trabalhar... casar... ter filho... 

é... vai levando... 

CAROLINA: Então você acha que assim... o PFlex a gente sabe que tem perfis completamente 

diferentes de disciplinas... então você tem um conjunto de disciplinas técnicas... algumas que 

são mais artísticas... algumas que estão meio termo... algumas que são mais arquitetura 

mesmo... aí você acha que é possível a pessoa passar a faculdade fazendo disciplina só... 

artística... ou só técnica... e chega... ela vai conseguir passar... consegue o diploma... fazendo... 

como se fossem áreas separadas assim... 

ALUNO 15: Sim... 

CAROLINA: Em relação às disciplinas... como que era seu tempo de dedicação... você fazia 

estágio... alguma coisa... pesquisa... 

ALUNO 15: Então... eu comecei a fazer PET no segundo período... aí eu fiquei do segundo ao 

quinto... é... eu ficava a tarde toda no PET... às vezes eu produzia alguma coisa que não era 

relacionada à bolsa... mas na maioria das vezes não... não tinha como... então eu sentia... agora 

que eu saí eu sinto que eu dedico muito mais... minhas notas aumentaram... meu conhecimento 

nas matérias aumentaram... então eu acho que isso influenciou muito... no período que eu tava 

fazendo esse PFlex por exemplo... porque eu tava no PET... e eu chegava em casa cansada... 

tinha outras matérias... então eu não conseguia me esforçar tanto quanto eu tô fazendo agora... 

CAROLINA: E em relação ao tempo da disciplina assim... o tempo... é... eu vou dar dois 

exemplos assim... às vezes você consegue fazer a disciplina... ao longo do bimestre todo... você 

vai caminhando... tem entrega você dá uma carga maior... mas depois já fica mais normal... mas 

a produção é contínua... e tem algumas disciplinas que você não faz nada duas semanas... tem 

uma entrega e você faz tudo... aí passa e você não faz mais nada duas semanas... tem entrega e 

você faz tudo... como é que foi assim... tanto nas disciplinas anteriores quanto na disciplinas? 



 
 

ALUNO 15: Geralmente... se for nas disciplinas normais... sem ser PFlex... geralmente a gente 

deixa bem pra última hora... mas... o PFlex... eu não sei se foram o que eu escolhi... mas 

geralmente é uma produção mais contínua... assim... eu acho que é até melhor... porque... esse 

negócio de produzir de última hora não presta... e... no caso do da Denise também... eu achei 

que foi um bom desenvolvimento... porque eu já tinha pego isso assim no da Ma.... no caso de... 

toda aula é quase uma apresentação... mas o da Ma. era menos... a gente produzia mais em sala 

também... mas... isso te faz realmente produzir... porque... querendo ou não a gente tá 

preocupado com a entrega... então... você tendo que apresentar... você não vai apresentar 

qualquer coisa... você não quer ser esculachado... você não quer... digamos que... passar 

vergonha lá na frente pra todo mundo da faculdade... tem pessoas que você não conhece... tem 

o professor também... então eu acho que isso é importante... eu acho que é um jeito de 

desenvolver melhor assim... 

CAROLINA: E em relação à software... como é que é... quais softwares você utilizou na 

disciplina da Denise... quais softwares você utilizou no desenvolvimento...como é que era assim 

sua... sua... seu domínio ou não... eles ajudaram ou limitaram? 

ALUNO 15: É... a gente usou bastante Photoshop... pra fazer os diagramas... Photoshop e 

Ilustrator...e  no meu caso também a gente usou Corel... porque tem coisas que no Corel é 

melhor que no Ilustrator... e aí nesse caso foi bem tranquilo... porque eu já tinha conhecimento 

antes... e aí... Ilustrator eu acho que eu comecei a usar nesse PFlex... e eu adorei também... tenho 

uma certa facilidade... então tanto Ilustrator... quanto Photoshop e o Corel... mas o projeto a 

gente desenvolveu no SketchUp... só que eu não fiquei tão por conta do SketchUp... porque o 

Lucas ele... é... ele tem uma rapidez e uma facilidade... e um tempo a mais que a gente... então... 

ele pegava e desenvolvia... e a gente chegava e “muda aquilo... não... mas isso não tá bom”... aí 

a gente arrumava... mas aí não precisava fazer não... algumas questões mais no final da entrega 

que a gente tentou produzir umas imagens mesmo... mais a parte estética mesmo... aí a gente 

dividia os arquivos e ia fazendo assim... mas no começo foi mais assim... 

CAROLINA: Entendi... e aí você acha que limitou ou ajudou? 

ALUNO 15: Até que... eu acho que os softwares foram... no caso os de edição... o Photoshop... 

pra mim eles ajudaram muito porque... eu acho que... foi tranquilo... foi fácil de lidar com a 

informação... você manusear e entender mais as camadas... acho que isso foi muito bom... o 

SketchUp não foi... 

CAROLINA: Não foi você que mexeu mais... 

ALUNO 15: É... eu não mexi muito... então não posso opinar... 

CAROLINA: Tá... e... e vocês utilizaram alguma ferramenta manual... desenho... maquete? 



 
 

ALUNO 15: A gente trabalhou com alguns layers manuais... na parte de identificar os usos... 

mas aí depois que a gente tinha mais ou menos acertado... aí a partir do manual que a gente foi 

pro softwares... e aí no software a gente melhorou o acabamento... algumas coisas a gente falou 

assim... “não... isso aqui não tá fazendo sentido... aí a gente modificava”... mas no princípio foi 

isso... 

CAROLINA: E o que foram os layers... o que eram? 

ALUNO 15: É... a gente pegou a imagem de satélite... é... do terreno... e a gente especializou... 

com algumas bolinhas o que seria cada uso... e aí por exemplo... é... área de lazer... a gente 

colocou onde deveria ser em questão de iluminação... acesso... é... declividade do terreno... a 

gente considerava tudo e aí a gente marcava com a bolinha onde seria uma área de 

possibilidade... e aí a gente ia fazendo isso com cada uma das... das... dos viés assim que a gente 

trabalhava... e a gente fez isso... layer por layer... depois a gente sobrepôs todos assim... pra 

saber quais eram as áreas com maior potencialidade... 

CAROLINA: Uhum... entendi... e maquete? 

ALUNO 15: A maquete foi muito boa... porque... a Aluno 13 que fez né... porque eu achei... 

pra mim assim... uma coisa que se eu tivesse mais tempo eu faria sempre... porque... trabalhar 

com o terreno pra mim assim... vendo só a curva de nível ou só... por exemplo... no Maps... é 

muito diferente do que ter o terreno ali na mão... e pra gente foi até muito bom porque a gente 

conseguiu visualizar melhor como que o projeto ficaria no terreno... como que a gente poderia 

trabalhar essa questão dos níveis... e eu achei muito bom... 

CAROLINA: E sobre diagrama... é... você falou que já tinha visto na disciplina da Ma. né? E 

aí o que que mudou de uma disciplina pra outra? 

ALUNO 15: Mudou principalmente porque na da Denise a gente partiu do diagrama pra 

conceber o projeto... no caso da Ma... você já tinha o externo pronto... você não tinha como 

mexer tanto do externo... e no da Denise não... você tinha que realmente elaborar a forma do 

negócio... então eu acho que foi bom porque eu nunca tinha trabalhado dessa forma antes... é... 

com ele mesmo pra delimitar os espaços... então a gente... acabei de falar dos layers... isso foi 

muito importante pra gente saber... “poxa... onde a gente vai ter um centro de convivência... 

onde que é uma área melhor pra colocar as residências... onde que é melhor ter o acesso”... isso 

facilitou muito... não é que facilitou... eu acho que é uma parte... muito importante no processo... 

que muita gente não conhece... muita gente só... acha que tem que brotar o projeto ali... e eu 

achei que isso fez toda... completa diferença assim... 

CAROLINA: E como que vocês chegaram nessas... residências... espaços de convivência... esse 

processo mesmo do diagrama ao projeto? 



 
 

ALUNO 15: Assim... no começo a gente quebrou um pouco a cabeça e passou um pouco de 

aperto... mas... a partir do que... a gente tinha demanda de fazer... é... assim... no começo ela 

apresentou as possibilidades de projeto... e a gente pensou... “ah... porque não fazer um lugar 

que atenda tanto o... as comunidades... que eram vizinhas... como também os outros bairros”... 

porque ele tava entre três né... Belvedere... Sion e Morro do Papagaio... então a gente queria 

algo que desse pra ser um aliado... e não um... uma barreira... ainda mais que tem a passarela 

que dá de frente pro terreno... a gente fez inclusive um projeto pra passarela... uma forma de 

ampliar e permitir outros usos... fazer dela um ambiente mais interessante... e aí a gente... acho 

que a gente foi pesquisando... algumas obras de referência que seriam interessantes... e aí a 

partir daí a gente foi... foi... elaborando mesmo as coisas... 

CAROLINA: E você acha que os diagramas contribuíram então no desenvolvimento do 

projeto? 

ALUNO 15: Sim... totalmente... 

CAROLINA: E como é que foi a utilização desses diagramas... porque a disciplina ela teve uma 

certa separação entre leitura do lugar... estratégias... desenvolvimento do projeto... banca... pré-

banca... como é que foi o uso do diagrama... ele foi contínuo ao longo da disciplina ou ele foi... 

é... usou mais em algumas etapas... teve essa separação? 

ALUNO 15: É... assim... teve a leitura do local... que a gente foi lá e só pesquisou mesmo... 

mas... nessa parte a gente ainda não tinha muita ideia do que fazer... acho que na parte de pensar 

as estratégias de como adotar... que a gente... pensou nessa de trabalhar com os layers do que a 

gente ia precisar ter... de implantar assim no projeto... e... teve durante isso... e a gente usou ele 

também durante a elaboração... então foi... é... eu não sei quais foram as etapas direito... mas 

até anteprojeto... alguma coisa assim... 

CAROLINA: Uhum... é... e quais foram as dificuldades no uso do diagrama? 

ALUNO 15: Primeiro descobrir o diagrama... (risos)... porque a gente tinha tentado outras 

táticas mas não tava tão bom... não tava atendendo tanto as nossas necessidades... é... e aí a 

partir do momento que a gente fez a gente viu que aquilo era o caminho assim... e isso foi muito 

bom... mas foi difícil porque em algumas partes parecia que não tava batendo muito as 

análises... algumas coisas... tinha uma área residencial batendo em uma área que deveria ser 

uma área de convivência... de espaço público... então você tinha que fazer escolhas... o que a 

gente vai adotar aqui... porque não pode ser os dois... porque ia ser conflitante demais... e aí foi 

mais essa parte... mas... ele... eu acho que assim... dificuldade mesmo é você chegar no 

diagrama... porque a partir do momento que você elabora ele... ele... te indica mil caminhos... e 

aí você consegue usar... 



 
 

CAROLINA: E em relação às informações que vocês coletaram assim... vocês coletaram e 

diagramaram as ações... e assim...quais informações foram relevantes no... no projeto... teve 

alguma que destacou mais... alguma informação... como é que foi? 

ALUNO 15: Eu acho que assim... a gente coletou várias informações né... mas os principais 

foram questão de iluminação... porque é um terreno com um declive que dá direto pra parte... 

leste... de Belo Horizonte... 

CAROLINA: Eu acho que é oeste... (risos)... porque pega o sol da tarde... 

ALUNO 15: É... isso... (risos)... então acaba que você não poderia deixar uma coisa... 

dependendo do que fosse... completamente voltada pra essa parte... porque é... é... a não ser que 

você queira causar um super calor intenso nas casas... e aí não tinha como a gente não considerar 

isso... outro fator que a gente quis trazer foi a questão dos três bairros ali... adjacentes... que era 

os três lá... a declividade do terreno foi algo...um fator muito considerado... porque isso de certa 

forma limita... e ao mesmo tempo produz outras possibilidades pro projeto... e... a gente fez 

também um levantamento do que tinha na região... por exemplo... de lazer... do que que a 

comunidade tinha... do que tinha no Belvedere... no Sion... e aí a gente até pesquisou que por 

exemplo... no Belvedere e no Sion... porque ter muito prédio e condomínio fechado... o lazer 

ficava muito interno... e aí... enquanto na comunidade não... era... tinha muitas escolas... 

creches... muitas não... mas tinha... (risos)... e aí isso foi... de certa forma... uma análise que a 

gente não tinha parado pra pensar até mesmo na vida... porque... poxa... nas ruas do Belvedere 

eu teria muito medo de andar a pé porque só tem muro... dos dois lados... e a gente fez até um 

desenho que mostrava isso... e aí a gente ficou... nossa... complicado né... e aí foi mais essas 

coisas assim mesmo... 

CAROLINA: E como é que vocês tiveram acesso a essas informações? 

ALUNO 15: Foi basicamente a maioria utilizadas... descobertas pelo Maps... porque você 

consegue identificar tanto os locais existentes... foi mais ele mesmo que a gente utilizou... e a 

gente também foi a campo... mas no campo você não consegue observar tantas coisas assim... 

porque era uma área extensa a se considerar... aí... 

CAROLINA: E... e o que que você pensa no diagrama como instrumento é... se tivessem outras 

pessoas participando desse processo de projeto... que não fossem arquitetos assim... 

ALUNO 15: Você falar por exemplo se você juntar os moradores? 

CAROLINA: É... o que que você pensa assim... como um instrumento mesmo... você acha que 

ele iria limitar... ele ia... ajudar... ele ia... né... assim... o que que você pensa? 

ALUNO 15: Eu acho que o diagrama bem trabalhado e bem explicado ele ajuda muito... mas 

você não pode assim... dependendo dessas pessoas que forem trabalhar... só jogar... faz o 



 
 

diagrama... porque elas vão ficar “meu Deus... não consigo fazer nada”... acho que... é uma 

coisa mais... dependendo da forma que for trabalhar com essas pessoas... mas o resultado com 

certeza é muito benéfico assim... 

CAROLINA: E como que você acha que a disciplina contribuiu... se ela contribui na sua 

formação... você usou essas estratégias em outras disciplinas depois? 

ALUNO 15: É... eu achei que contribuiu muito porque... por exemplo... agora eu tô fazendo um 

PFlex... é uma residência... eu peguei o terreno e primeiro eu comecei a setorizar assim... poxa... 

né... qual que é a parte mais pública... qual que é a parte mais privada assim... considerando o 

termo relativo de público e privado né... e aí você consegue setorizar... você já consegue ver 

mais ou menos a forma do projeto com base no que que você identifica... então eu acho que 

isso é muito útil e também muito prático... não só no terreno mas também na casa... porque eu 

acho que ajuda muito... e um caso... tá... eu fiz pra essa casa... mas pros outros projetos também 

foi meio assim... igual... a gente leu o Habraken... na época eu lembro que eu não entendi tão 

bem assim a questão da concepção que ele aborda... e hoje eu já vejo que faz um certo sentido 

e eu tento adotar isso quando precisa... eu tento pensar nisso... e mesmo que você não produziu 

o material... você tá trabalhando isso... na sua cabeça... pelo menos um princípio de projeto... 

então acho que isso é... que isso ajudou muito... influenciou muito a minha vida arquitetônica... 

CAROLINA: E você tem mais alguma observação... alguma coisa que a gente não falou... mais 

alguma observação? 

ALUNO 15: Acho que não... 

CAROLINA: Ok... é isso... muito obrigada! 

 

Entrevista 13: 

 

Entrevistada: Aluno 16 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo – diurno 

Faculdade: Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) 

Período (na disciplina): 4º período 

Período (na entrevista): 6º período 

 

CAROLINA: Antes do... da disciplina... você já tinha feito alguma disciplina de projeto?  

ALUNO 16: Eu tinha feito... além das fundamentações né... eu tinha feito o PFlex de Casa 

Econômica com o R. e... e Moradia no Hipercentro com a M.... 

CAROLINA: Então você tinha feito duas... e essas outras que você falou... fundamentações... 



 
 

ALUNO 16: É fundamentação pra projeto né... que é aquela primeira que é com a A. e com o 

C.... que é no primeiro período... e Projetos II... que é desenho técnico...  

CAROLINA: Mas não chegava a ser projeto igual PFlex não? 

ALUNO 16: Não... a gente chegou a fazer uma reforma no Projeto II... que foi no segundo 

período... 

CAROLINA: Tá... e aí nessas disciplinas... nessas duas que você fez antes... de PFlex mesmo... 

quais que foram as metodologias pra você chegar no projeto assim... como que você caminhou 

até chegar no projeto... desenho assim? 

ALUNO 16: A do Casa Econômica era... era baseada no orçamento de 60 mil... então era tudo 

buscando a economia... só que... o processo assim era meio imaginário porque o terreno não 

existia... o morador não existia... era tudo inventado... não tinha orientação solar... não tinha 

nada... terreno plano... então era meio que... 

CAROLINA: Era tipo uma situação... não era pra um terreno... era como se fosse uma coisa 

que pudesse ser construída em qualquer lugar? 

ALUNO 16: É... assim... é... 

CAROLINA: Era como se fosse a ideia... não de um container... mas... que não tinha vinculação 

com o lugar... 

ALUNO 16: É... isso... não tinha a relação com a cidade... com o lugar... com o entorno... nada... 

e também... era bom se pudesse ser reproduzível assim.. 

CAROLINA: Entendi... era como se fosse um produto... 

ALUNO 16: É... isso...  

CAROLINA: Um produto de moradia... 

ALUNO 16: Isso... esse foi o primeiro... e o... o segundo que foi moradia no Hipercentro... aí 

teve... a gente fez vários mapeamentos... parecido mesmo com o que a gente fez na... a gente 

fez mapeamentos que era lá no... antigo prédio da Engenharia... na Andradas né... que era um 

proposta... uma nova proposta pra lá... pra fazer habitação social lá... então a gente fez vários 

mapeamentos... é... do... pensar que público ia pra lá... se as demandas da região iam atender... 

e... o desenho assim... o projeto... foi mais é... tentando é gerar... baseado assim em gerar 

unidades... o máximo de unidades possível com... variações assim de tamanho de família... 

acessibilidade... considerando também orientação solar... e... a gente fez uso misto também... 

então a gente trabalhou com comércio... 

CAROLINA: Mas era dentro do prédio da Engenharia assim... não era um novo prédio não... 

ALUNO 16: Não... a gente só desenhou assim as plantas dos pavimentos e alguma intervenção 

externa... alguma coisa assim... 



 
 

CAROLINA: E como que vocês definiram é... como é que seria essa intervenção interna no 

edifício sabe... como que vocês chegaram na planta... que seja assim... 

ALUNO 16: A nossa foi... foi... assim... porque como era um edifício muito grande... já que era 

uma escola... então era difícil... é... que não tivessem apartamentos no meio... que ficassem 

escuros... sem ventilação... então a gente partiu da proposta de fazer dois átrios no... edifício... 

e a partir daí a gente conseguiu mais possibilidades de plantas que conseguissem receber 

também essa ventilação e iluminação... então... é... partindo desse pressuposto assim que a gente 

dividiu... distribuiu as unidades habitacionais e também a gente... é... fez uma... como é que 

fala... cada piso... alguns pisos eram só comerciais... alguns pisos eram mistos... e os pisos mais 

altos eram só de habitação... e aí a gente foi tentando fazer uma planta que desse pra colocar o 

máximo de habitações... respeitando esses átrios... e com variedade assim de... quartos e 

banheiros... acho que foi assim... 

CAROLINA: Aí era então... tipo... os apartamentos... como é que era a composição deles... eles 

tinham algum... tinha alguma tipologia assim? 

ALUNO 16: Não... eu acho que eles eram bem variados... tinham alguns que era só sala... 

cozinha e um quarto... e tinham outros que eram pra famílias assim... de oito pessoas... mas não 

tinha nenhum duplex... todos eram no plano... não tinha mezanino... era mais pra preservar a 

estrutura do prédio... 

CAROLINA: Então variava mais a.... tipo a quantidade de quartos... banheiro... e às vezes assim 

o tamanho da área social... 

ALUNO 16: A gente não chegou muito no ponto do layout em si... foi mais de setorização dos 

usos... mas... a gente não chegou nesse ponto... a gente meio que... distribuiu as unidade 

habitacionais e mostrou o que seria possível dentro de cada tamanho desses... e não uma parede 

fixa de onde seriam os quartos assim... 

CAROLINA: Não uma definição né... 

ALUNO 16: Não... é... só umas possibilidades... 

CAROLINA: E... e nessas metodologias aí que você desenvolveu esses projetos você enxergou 

algum ponto fraco ou forte... você falou que na do Hipercentro vocês fizeram um mapeamento... 

e na primeira não teve nada... você falou que foi meio da imaginação... o que que você vê assim 

de ponto positivo e negativo? 

ALUNO 16: Essa primeira assim... me decepcionou bastante assim... foi meu primeiro PFlex... 

eu não... ficou aquela coisa assim que era... pra ficar bonito... pra ficar legal... aí não sei... eu 

sou até meio frustrada com arquitetura... com projeto arquitetônico... acho que foi por causa 

disso assim... aí a gente ficou muito tempo no desenho técnico... acabou que nem aprofundou 



 
 

muito no orçamento... que era a coisa da disciplina... e... eu senti muita falta dessa ligação com 

a cidade assim... de onde vai ser isso... quem vai morar ali... é muito difícil assim você projetar 

pra nenhuma pessoa... pra quem... é difícil você pensar assim que lá pode morar um casal de 

idosos... ou uma família... eu achei complicado... não gostei muito assim... não faria de novo... 

mas tem muita gente que gosta... bem por causa disso... e o terreno assim... né... não tinha um 

terreno... projetar no plano assim... acho que vai ser muito difícil isso acontecer na vida real e... 

então eu acho que foi mais negativo... eu acho que tem seus pontos positivos também... e... do 

Hipercentro eu já gostei mais... essa parte de mapeamento foi a primeira vez que eu fiz... eu 

achei que... gostei assim... de trabalhar a parte gráfica e tal... e de conhecer assim... de... a gente 

ter que pensar a região toda... e não só ali... a gente teve que perceber que lá perto tem um 

restaurante popular... perceber que lá perto tem é... muito morador de rua... é... essas coisas 

assim... é... então acho que o ponto mais positivo foi... dessa... foi tratar... não só a edificação... 

mas a região toda... porque seria um projeto de impacto na área toda né... então eu acho que 

foi... mudou um pouco minha perspectiva já que eu tinha feito só o outro... que era bem... 

CAROLINA: E aí nesse da habitação... você conseguiu... como que vocês conseguiram levar 

as informações que vocês coletaram do Hipercentro pro projeto assim... como... quais... sabe... 

que vocês conseguiram... 

ALUNO 16: É... a gente... a gente mapiou muito assim demanda né... de... de... porque... assim... 

como era... são prédios muitos grandes é... a gente levaria pra lá muita gente... teoricamente... 

então a gente tinha que vez se a infraestrutura da região dava conta... então primeiro pra gente 

definir quantas unidades habitacionais que iam ser a gente teve que ver tipo... essas pessoas... 

sei lá... nem lembro... mas por exemplo... de mil pessoas que vão morar lá é... trezentos vão ser 

crianças... aí a gente tinha que ver as creches da região pra ver se iam dar conta delas... se não 

desse a gente tinha que propor um creche também... 

CAROLINA: Entendi... 

ALUNO 16: Então era mais isso assim... a gente tinha que ver quais os impactos que isso ia 

trazer... igual no nosso caso a gente não propôs isso de creche porque atendia... a gente propôs 

um... centro de referência pra ASMARE... porque a gente identificou isso durante esse 

processo... aí teve gente que... fez... assim... os projetos foram variados no final... teve um grupo 

que fez muito... pegou um anexo que tinha do lado e fez todo de estacionamento... porque viu 

que era uma demanda da região ter estacionamento... então eu acho que foi pra isso assim... pra 

gente definir o que que... tinham os dois prédios... mas como ia ser misto a parte de baixo... e 

tinham uns barracões do lado... isso influenciou talvez não só em... atender as pessoas que vão 

morar... mas também como que ia ser o uso misto lá de baixo... 



 
 

CAROLINA: E em relação à sua experiência com arquitetura... profissional e pessoal assim... 

desde estágio... pesquisa... ou até mesmo antes da Escola... às vezes você tem algum... alguém 

que é arquiteto na família... às vezes você viu alguma obra... como é que é? 

ALUNO 16: É... eu vim meio que de paraquedas... eu nunca tive esse sonho nem nada... não 

conhecia... não tenho nenhuma pessoa na família que faz arquitetura... então tipo assim... 

contatos zero... é... e aí... eu fui começando a entender o que era arquitetura fazendo... porque 

minha ideia era completamente nada a ver assim... quando eu entrei pensei que ia fazer outra 

coisa... e aí... é... aí durante o curso... agora que eu tô começando a entender o que que eu gosto... 

que acho que é mais pro urbanismo... mas ao mesmo tempo eu tô no diurno... aí... e aí... eu 

ainda não fiz muita coisa também... porque... de... experiência assim... porque eu tava meio 

indecisa ainda... agora que eu tô começando uma pesquisa... 

CAROLINA: Pesquisa? 

ALUNO 16: É... sobre natureza urbana... e tipo... como que a paisagem e os jardins é... 

influenciam nas relações entre as pessoas... em alguns pontos aqui de Belo Horizonte... no São 

Geraldo... no Hipercentro e no Barreiro... 

CAROLINA: E em relação ao seu tempo de dedicação pro desenvolvimento dos projeto assim... 

tanto desses que vocês fez... quanto o da disciplina... como é que foi? Você falou que não tava 

fazendo estágio.... então como é que era assim... você conseguiu... ou... 

ALUNO 16: Eu sempre fiz muita coisa extraclasse né... eu danço... então... e aí eu meio que 

dedicava minhas tardes assim... quase sempre... então eu fazia mais na parte da noite assim... 

e... não sei... esse primeiro do Casa Econômica... eu acho que eu não tinha bagagem suficiente 

pra fazer a disciplina... então tudo que o professor falava... eu tinha que... ou ele dava 

referência... tipo... pensa em um sistema estrutural... mas eu nunca tinha tido nenhuma matéria 

de nada... então eu não tinha noção nenhuma do que era stell frame... o que que era OSB... nada 

nada... então toda aula eu tinha que chegar em casa e ficar um tempão entendendo o que que 

era aquilo... pesquisando... eu anotava os nomes que ele falava e eu não entendia... então 

acabava que todo dia eu tinha que gastar muito tempo tentando entender como fazia uma casa 

assim... que depois eu fui aprender essas matérias... mas eu tive que aprender sozinha... então 

eu perdi muito... perdi assim né... gastei muito tempo que eu poderia tá fazendo as coisas do 

projeto... tentando aprender essa matéria que eu ainda não... não... eu ainda não tinha... 

CAROLINA: Foi no terceiro período? 

ALUNO 16: É... foi no terceiro período... eu tinha tido só... introdução... introdução à sistemas 

estruturais... e uma matéria de técnica só... aí eu fiquei meio atrasada assim no projeto... eu 

gastava mais tempo entendendo do que projetando... aí sempre assim... pré-banca assim... eu 



 
 

tinha que virar noite... porque quando eu realmente eu ia pro projeto... e como eu nunca tive 

referência de arquitetura... não conhecia ninguém... nunca... nem sabia o que que eu tava 

fazendo... eu aparecia com umas ideias pro professor meio bobas assim... porque eu não tinha 

muito conteúdo assim... ai eu sempre tinha que ficar refazendo... aí eu refazia muitas vezes... 

refiz muitas vezes pra chegar no projeto assim... no final... então essa eu acho que eu gastei 

mais tempo... mas nem foi pro projeto... porque no final ele ficou bem simples... bem simples... 

mas foi nessa...  

CAROLINA: Aprendendo né... 

ALUNO 16: É... e aí depois eu tive as matérias e aí eu já... isso eu sei... mas eu aprendi sozinha... 

e o outro... aí... esse foi individual né... esse primeiro... por isso que eu acho que foi mais assim... 

aí esse do... da Moradia no Hipercentro... a gente fez em grupo... da minha turma... e aí a gente 

se dava muito bem assim... e a gente... essa parte dos mapeamentos eu gosto muito de fazer... 

então eu fazia assim... no final de semana inteiro... porque de tarde eu tava na dança... mas eu 

não ligava muito de ficar o final de semana inteiro no Photoshop... fazendo os mapas... e tal... 

mas... e aí... quando chegou a hora de projetar mesmo... a gente levava muita coisa em todas as 

aulas... tentava sempre levar muita coisa em todas as aulas... e... a professora sempre dava tempo 

pra gente trabalhar em aula... então... é... não precisei assim ficar gastando muito tempo em 

casa... só um pouquinho toda semana e antes das bancas assim... só dar um gás assim... mas... 

eu acho que... a maioria da produção assim foi em grupo... em sala...  

CAROLINA: Entendi... e a disciplina em si... essa disciplina da arquitetura aberta... como é que 

foi o desenvolvimento do projeto? 

ALUNO 16: Eu achei que foi assim... parecido... até o jeito que a gente trabalhou né... que foi 

o mesmo grupo que eu fiz assim.., do anterior... então acho que a gente tentava assim... nem 

que seja na véspera... dar uma conversada... a gente fazia muito Skype... porque às vezes não 

dava pra encontrar e eu moro longe também... aí o... aí a gente sempre fazia às vezes Skype... e 

ia discutindo assim as coisas do projeto... discutindo mesmo... assim... falando... ideias... e aí 

um desenhava e mandava foto pro outro... “era isso que você tava pensando?”... aí o outro... 

“não”... aí... não sei... eu acho que foi parecido assim o jeito... aí a gente tentava trazer coisa 

toda aula né... porque era meio que apresentação... tinha que ter... mas mesmo que a 

apresentação não tivesse muita coisa pra mostrar... eu acho que... alguns PFlex hoje a gente faz 

isso... mas nesse não teve uma semana que eu não parei e pensei no PFlex assim... não teve uma 

pausa... acho que foi contínuo assim... 

CAROLINA: E você acha que foi contínuo em razão de alguma coisa assim... da disciplina ou 

da sua experiência dos outros... ou do grupo... 



 
 

ALUNO 16: Eu acho que a gente tava animado assim... mas eu acho também que essa coisa de 

apresentação todo dia fazia a gente pensar assim... então era...  

CAROLINA: Você fala de não tem um produto igual algumas disciplinas tipo... você não tem 

que... você só tem que levar na pré-banca alguma coisa e na banca alguma coisa... 

ALUNO 16: É... isso... e às vezes assim... ah... faltam duas semanas pra pré-banca... aí a gente 

fica duas semanas sem fazer nada e duas semanas fazendo muito... e essa como eu tinha que 

levar... nem que seja meu diagrama de pensamento... que eu tinha que mostrar lá... então eu 

tinha que pensar... então eu acho que isso foi... 

CAROLINA: Fez diferença... 

ALUNO 16: Uhum... 

CAROLINA: E em relação aos softwares... é... quando você fez a disciplina... você já tinha 

domínio... quais softwares vocês utilizaram... como é que foi? 

ALUNO 16: É... AutoCad eu aprendi pra Projetos II... que foi no segundo período... que a gente 

precisava saber... então você tinha que saber... é... SketchUp eu nunca fui muito boa... eu sei o 

básico assim... se precisar fazer eu faço... gasto mais tempo do que as pessoas que tem mais 

habilidade... mas eu faço... mas é... a gente dividiu mais ou menos os trabalhos dentro do grupo 

então cada um fazia mais o que tinha mais facilidade... então a maioria das coisas eu fazia no 

Photoshop... que eu gosto mais de mexer... e... acho que foi só isso que a gente usou... 

CAROLINA: E alguma ferramenta manual... maquete... desenho... 

ALUNO 16: Ah é... a gente fez a maquete né... fez assim né... a gente pegou a maquete lá que 

já tava pronta... e a gente fez uns testes assim... mas... é... a gente nunca... é... eu acho que eu 

nunca tinha feito nenhuma maquete na faculdade... até essa... que assim... foi bem processual... 

pra testar no terreno e tal...mas eu acho que foi a primeira vez que eu fiz... aquela... trabalhar 

com as curvas de nível daquele jeito... até lembro daquela maquete que a Aluno 13 fez... até 

tento agora nos meus PFlex fazer igual... nunca tinha visto também... acho que foi a primeira... 

CAROLINA: E Fez alguma diferença no projeto? 

ALUNO 16: Acho que fez... muita... no dia que a gente pegou a maquete e fez os quadradinhos 

que a gente foi entender as coisas... ver o que que tava dando certo... o que que tava dando 

errado... uns pontos assim que a gente achou que tava resolvido e não tava... fez muita 

diferença... 

CAROLINA: E você falou que ficou... a parte do grupo né... que vocês dividiram... você ficou 

com o Photoshop né... o que que vocês fizeram de... no Photoshop... o que que você tava 

fazendo? 



 
 

ALUNO 16: Os mapeamentos... diagramas... eu fazia tudo no Photoshop porque eu achava mais 

fácil... mas os meninos também fizeram... aí esse início que eram mais diagramas... não sei... 

acho que tem jeitos mais fáceis né... no Illustrator... mas eu não sei... sempre mexi com 

Photoshop... aí eu acho mais fácil... faço tudo lá mesmo... aí... foi mais isso assim... aí também 

no final... banner... tratar... foi isso... e... 

CAROLINA: Mas era... você pegava... com base em mapa... 3D... foto... como é que vocês 

faziam esse mapeamentos? 

ALUNO 16: É... a gente fez... eu acho que foi... é... a maioria foi base de mapa... de mapa do 

Google Earth eu acho... teve alguns que a gente recortada só o contorno do terreno... e... na 

perspectiva do Google Earth mesmo... e... só... eu acho que os outros diagramas eram 

esquemáticos só... era isso... 

CAROLINA: E você já tinha ouvido falar de diagramas... processos diagramáticos antes da 

disciplina? 

ALUNO 16: Não... assim... não com esse nome assim... algumas coisas a gente fez nos 

mapeamentos da disciplina anterior... algumas partes só também... igual uma parte que me 

marcou muito assim nessa matéria foi aquele das bolinhas né... das bolinhas... do... proximidade 

dos acessos... aí sei lá... tal área precisa mais do que a outra... insolação... aquele negócio que a 

gente fez... aquele ábaco... e assim... eu achei genial... eu ficava... no dia que a Denise mostrou 

aquele negócio eu falei “que?”... é só você... não sei... só esquematizou várias coisas que a gente 

pensa... que a gente tem que pensar... de um... nó... de um jeito muito mais fácil... aquele eu 

acho que vou até usar mais vezes... porque eu achei que... 

CAROLINA: O que que eram mesmo as informações... você lembra? 

ALUNO 16: Nó... teve... lembro que tinha isso... proximidade dos acessos... era assim... é... as 

bolinhas eram os... o que que eram as bolinhas...  

CAROLINA: As ações? 

ALUNO 16: Isso... eram as ações... aí por exemplo... ler... aí sei lá... tinha lá os critérios lá... 

é... não sei se era por exemplo sombra e insolação... aí ler era melhor ficar mais pro lado... aí... 

não... peraí... deixa eu explicar... tinha lá o critério insolação... aí tinha o mais e tinha o menos... 

aí o ler ficava no menos insolação... mas perto do menos insolação... era... eram fatores 

geográficos... tipo topografia... arborização... insolação... acho que tinha vento também... e 

depois tinham fatores tipo vista... relacionados ao acesso... é... ruído... é... não sei... acho que 

era isso... 

CAROLINA: É... então essa foi a estratégias que vocês adotaram né... foi de... de associar com 

isso que você chamou de ábaco aí... 



 
 

ALUNO 16: É... e aí depois a gente pegou essas bolinhas e jogou no terreno... aí ficou tudo 

coloridinho e a gente viu onde que... as bolinhas sobrepunham... e aí... isso levou à localização 

das coisas... 

CAROLINA: Então isso... os diagramas contribuíram no desenvolvimento do projeto a partir 

disso... 

ALUNO 16: Uhum... os outros também né... pra entender... mas esse eu acho que foi o que 

mais influenciou em como ficou no final assim... o projeto... 

CAROLINA: E quais foram as dificuldades no uso do diagrama assim... teve alguma? 

ALUNO 16: É... tinha alguns momentos que a gente ficava meio bloqueado... que a gente 

discutia uma coisa... definia alguma coisa... sei lá... alguma ideia... e aí tinha que levar pra 

apresentação diagramado... aí a gente falava... tinha horas que a gente ficava quebrando a 

cabeça como diagramar uma coisa da cabeça... que na conversa a gente decidiu... mas que a 

gente não tava conseguindo... porque tinha que espacializar né... como é que a gente vai 

espacializar isso... não vai ficar muito redundante... nos ícones ali... mas depois a gente foi 

fazendo e acho que a gente pegou o jeito assim... 

CAROLINA: E... e aí essas informações que você falava aí... que tava difícil... que vocês não 

tavam sabendo como espacializar e tal... você lembra que tipo de coisa... onde que era a 

dificuldade... se o diagrama ajudou ou se na verdade vocês fizeram só pra cumprir uma demanda 

da disciplina... assim... se vocês não tivessem feito o diagrama vocês acham que o projeto ia ser 

a mesma coisa? 

ALUNO 16: Não tô lembrando o conteúdo dele... mas eu lembro exatamente a cara dele... que 

ele foi... eu acho que ele foi o mais difícil... que esse eu... não sei... foi o que a gente agarrou 

mais... e talvez a gente pudesse ter só falado... eu acho que ele era meio que pra esquematizar 

o pensamento assim... como se fosse um retângulo... puxavam umas setinhas e dava outro 

retângulo... aí desse outro retângulo puxavam duas setinhas... acho que foram os que a gente 

fez meio solto assim... o de usos... ações e atributos... esse foi muito difícil... mas acho que esse 

deu... fez sentido depois que a gente entendeu como é que fazia...  

CAROLINA: Então na verdade vocês tiveram mais dificuldades nos de texto? 

ALUNO 16: É... nos de textos... que aí no final a gente não conseguia espacializar... aí a gente 

jogava um tanto de ideia assim... a gente jogava o que a gente pensou... só relacionando uma 

coisa com a outra assim... ligando numa coisa que fazia sentido... mas aí a gente até pensou em 

jeito de colocar no terreno... no território... no mapa... mas a gente não conseguiu... o resto eu 

acho que deu... 

CAROLINA: E ajudava colocar no terreno? 



 
 

ALUNO 16: Ajudava... porque a gente meio que... no final a gente já sabia o terreno assim... 

detalhes assim... quase todo... e... meio que a gente aprofundou assim no próprio terreno... 

porque às vezes a gente faz... a topografia do terreno é inclinada... só que tem lugares que é 

inclinado e alguns lugares não é... e aí a gente entendeu ele mais... ele tem diferentes 

características dentro dele mesmo...e a gente percebeu isso... porque... normalmente a gente 

trata o terreno como um todo né... e ao colocar isso em cada parte do terreno a gente viu que 

ele era todo heterogêneo... 

CAROLINA: Entendi... e aí as informações que foram mais relevantes no desenvolvimento do 

projeto... que você falou... você lembra se teve alguma específica ou foram esses diagramas... 

ALUNO 16: Eu acho que foram as bolinhas... esse das bolinhas... 

CAROLINA: Então foi o conjuntos de informações que... 

ALUNO 16: Uhum... a gente tentou sistematizar os estudos que a gente fez tanto os geográficos 

quanto os... os que a gente percebeu na visita né... de coletividade... fluxo de pessoas... 

CAROLINA: Uhum... e essa relação das ações com os atributos... como que vocês definiram 

isso... foi... vocês chegaram a fazer entrevistas ou foi em razão da percepção de vocês... como 

é que foi? 

ALUNO 16: Ah... a gente definiu as ações assim... não foi entrevista não... foi... ah... mais ou 

menos o que a gente tinha de ideia assim... mais ou menos da nossa cabeça mesmo... do que 

seria legal pra região... e também por causa do Morro do Papagaio... 

CAROLINA: Foi um pouco em razão do estudo que vocês tinham feito e também em razão 

da... do que vocês achavam que tinha que ter ali né... 

ALUNO 16: Uhum... 

CAROLINA: E do ponto de vista do diagrama em si... em relação à participação de outras 

pessoas que não sejam os arquitetos assim... você acha que isso seria possível... o diagrama ser 

um instrumento possível de fazer uma troca por exemplo? 

ALUNO 16: Como assim... se a gente fosse tentar fazer isso com os moradores? 

CAROLINA: Sim... 

ALUNO 16: Ah.., eu acho... assim... ultimamente eu fico pensando muito assim... que é muito 

importante a gente tentar explicar as coisas... os termos técnicos que a gente usa numa 

linguagem que as pessoas possam entender... porque querendo ou não o projeto é coletivo né... 

é praquelas pessoas... e aí... e às vezes eu acho que a gente usa uns termos que eu acho que 

fecha um pouco na gente e só a gente trabalha... e aí... eu acho que pode ser uma ferramenta 

super boa... pra poder traduzir assim o que a gente tá pensando e levar em conta também mais 

em conta o que as pessoas falam... que conhecem o lugar talvez mais que a gente... 



 
 

CAROLINA: Você acha que ela pode ser uma ferramenta nesse sentido porque... o que que 

você acha que ela tem diferente de outras metodologias? 

ALUNO 16: Ah... eu acho que olhar o espaço assim no mapa... o terreno... a pessoa que talvez 

vá morar... ou usar aquilo... não sei... ter um contato mais com... não sei... trabalhar... eu acho 

que o ato da pessoa assim tentar botar as ideias naquele lugar... fazendo um diagrama... ou 

colorindo o terreno... colocando as vontade dela ali eu acho que é super possível... 

CAROLINA: E... e como que a disciplina contribuiu... se contribuiu na... na sua formação assim 

até hoje... no curso? 

ALUNO 16: Ah... eu acho... eu achei que acrescentou bastante assim... a gente... trabalhar em 

declividade foi uma coisa assim importante... é... a gente gastar mais tempo pensando do que... 

meio que... meio que cinquenta por cento né... pensando no projeto... como... em várias etapas... 

eu acho que mudou um pouco a percepção que projetar não é no primeiro dia começar a 

desenhar assim... eu acho que foi uma experiência válida sim... sempre que me perguntam se 

vale a pena eu falo que vale...  

CAROLINA: E depois da disciplina você chegou a utilizar o diagrama... essa estratégia 

diagramática pra fazer outros projetos na faculdade? 

ALUNO 16: Uhum... eu normalmente eu tento assim... pelo menos no início dos PFlex... 

mesmo que o professor não peça... fazer um diagrama pra tentar explicar o que que eu tô 

pensando... ou o que que eu coletei de dados... mesmo que não seja uma exigência eu acho que 

deixa muito mais claro assim... mas... e eu gosto também de diagramar as coisas da vida assim... 

meus cadernos... eu acho que me ajuda a organizar as ideias assim... 

CAROLINA: O que que você chama de diagramar? 

ALUNO 16: Ah... relacionar uma coisa com a outra... ou é... fazer um desenho puxando 

setinha... assim... 

CAROLINA: Tem alguma observação que a gente não falou... alguma outra questão importante 

tanto da disciplina quanto dos diagramas... 

ALUNO 16: Acho que não... 

CAROLINA: Alguma dificuldade... até em outras disciplinas... 

ALUNO 16: Hum... é... eu acho que... a nossa dificuldade foi definir o que que ia ser ali... acho 

que foi uma dificuldade bem grande assim... o que que vai ser ali... ah centro cultural... 

habitação... porque... era... moradia aberta né... mas a gente sempre quer colocar uma coisa a 

mais assim... e eu acho que isso foi meio difícil... e até hoje assim... quando a proposta do PFlex 

não é... Moradia... ou sei lá... Parque... a gente não sabe... quando é... edifício... a gente fica 

meio assim... que uso eu vou colocar lá... e... a gente não consegue definir às vezes... muitas 



 
 

vezes... no mapeamento... no estudo... a gente não aprofunda o suficiente pra definir o uso... 

então eu prefiro quando o PFlex já me dá o que que vai ser... mas... acho que foi só isso... acho 

que foi bom assim... valeu a experiência... acho que enriqueceu assim... 

CAROLINA: Ok... obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


