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RESUMO 

 

 

Esta dissertação examina a existência e a necessidade da matemática na 

atuação do arquiteto na contemporaneidade e, consequentemente, em sua 

formação, seja como conteúdo (disciplina acadêmica – conhecimento formal dos 

fundamentos) ou como ferramenta (instrumento – uso do conhecimento informal). 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa sob dois aspectos, o 

primeiro refere-se à pesquisa em leis, regulamentações e estudiosos da área; e o 

outro, à entrevista com arquitetos que formam arquitetos, que nos remete à analise 

da formação e da atuação do arquiteto nos dois polos verificando, em cada um 

deles, de que forma a Matemática se faz presente na formação e na atuação do 

arquiteto. 

Concomitantemente, faz-se um levantamento a respeito da aprendizagem 

da Matemática no Brasil no qual se constata o baixo nível do conhecimento (formal e 

informal) de tal ciência. 

Os resultados indicam que, para a boa atuação do arquiteto na 

contemporaneidade se faz necessário conhecer e saber utilizar a Matemática e que, 

apesar de os alunos ingressarem no curso sem o conhecimento necessário e 

suficiente, em sua formação de arquiteto essa lacuna nem sempre é preenchida. 

 

 

Palavras-chave: arquitetura e matemática, docência universitária, aprendizagem da 

docência, currículo do curso de arquitetura. 



 

ABSTRACT 

 

 

This essay examines the existing and the need of mathematics in the work 

of the contemporary architect as well as in their academic studies, whether as 

content (academic subject - formal knowledge of the fundamentals) or as a tool 

(instrument - use of informal knowledge). 

This is a qualitative study pointing out two aspects: the first refers to 

research on laws, regulations and scholars; and the other, the interview with 

architects who teach architects, leads us to the analysis of architect’s studies and 

performance in both ends, verifying in each one how mathematics is present during 

the studies and performance of the architect. 

Concurrently, it is a survey about the learning of Mathematics in Brazil, 

which shows the low level of knowledge (formal and informal) of such science. 

The results indicate that, for the good performance of the contemporary 

architect, IT is required to know and use mathematics well and, even though students 

enroll in the course without the necessary neither the sufficient knowledge in 

Mathematics, that gap is not always hindering during their studies development. 

 

 

Keywords: architecture and mathematics, university teaching, learning teaching, 

curriculum of architecture. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Em 1988, depois de ter cursado dois anos da Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo1 cinco anos após ter concluído a Graduação em Licenciatura Plena em 

Matemática, a autora deste trabalho iniciou sua carreira docente. Era uma turma de 

primeiro ano do Ensino Superior – Curso: Bacharel em Administração – e a disciplina 

era Matemática. Julgava-se capaz e competente e, apesar de principiante no 

magistério, sentia-se segura, pois havia se preparado, e muito, para aquela aula. 

Entendia que “preparar-se” consistia em: - dominar o conteúdo a ser transmitido; - 

ter convicção daquilo que se ia apresentar; - respeitar e ser respeitada para que o 

convívio fosse agradável permitindo a transmissão do conhecimento; - buscar 

diferentes metodologias, sempre que necessário, para que houvesse a 

compreensão daquilo que estaria sendo transmitido. 

Na busca de maiores conhecimentos, concluiu, em 1989, o Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Didática da Matemática. Em 1990, iniciou a Pós-

Graduação Stricto Sensu em Matemática e, em seguida, a Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Educação Matemática. Apenas cumpriu todos os créditos desses cursos 

de Mestrado, sem obter os títulos, tendo em vista que as propostas se distanciavam 

de seus objetivos profissionais, que visavam à formação como professora. 

Em paralelo aos cursos, participava de um grupo de pesquisa sobre 

geometria fractal, pesquisa essa que gerou um livro “Fractais – Uma breve 

introdução”, do qual é coautora. 

Durante todos esses anos de Magistério no Ensino Superior pôde 

perceber, lecionando nos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática; 

Ciências Contábeis, Administração e Engenharia que os alunos apresentavam 

algumas “características comuns”, entre outras: - falta de base; - julgamento pré-

concebido de que Matemática era algo muito difícil e que jamais aprenderiam; - uso 

excessivo de regras em detrimento aos fundamentos, características essas que 

configuram situações que podem e devem ser superadas. 

                                                           

1 Não há distinção entre as expressões Arquitetura e Urbanismo ou, simplesmente, Arquitetura.  
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Essas situações eram cada vez mais frequentes, assim como era 

crescente o número de alunos que, a cada ano, apresentava essas “características”, 

o que levou a refletir sobre os contatos que os alunos tinham com a Matemática 

antes de chegarem ao Ensino Superior. 

Em 1994, ao saber das mudanças nos Cursos de Arquitetura, na qual a 

Matemática – na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral - desaparecia do 

currículo, através da Portaria MEC nº 1.7702 de 23 de dezembro de 1994, as 

preocupações já existentes aliaram-se a uma enorme curiosidade: se os alunos dos 

cursos em que trabalhava chegavam à Universidade com tantas dificuldades sobre a 

Matemática, os alunos dos Cursos de Arquitetura seriam diferentes? Teriam esses – 

os alunos dos Cursos de Arquitetura - mais conhecimentos ou menos dificuldades 

com a Matemática? Ou, seria o conhecimento Matemático desnecessário na 

formação e na atuação do Arquiteto? 

Embora, atualmente, o arquiteto possa contar com o auxílio de softwares 

e toda uma equipe de profissionais de diversas áreas que trabalham em conjunto 

nos projetos, ele não mais precisa de um conhecimento básico da matemática que 

lhe permita ter a visão geral do projeto que ele concebeu? A importância dessa 

pesquisa se justifica pelas questões anteriormente colocadas. 

Há vinte e quatro anos na carreira docente, essas inquietações sempre 

estiveram presentes, levando agora ao interesse pelo Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Artes e História da Cultura.  A interdisciplinaridade do programa 

aguçou as perspectivas, unindo a busca por mais conhecimentos à possibilidade de 

pesquisar e responder as inquietações, uma vez que no curso de Arquitetura – que 

seria o objeto da pesquisa – se aliam as três ênfases presentes na proposta do 

Programa: a educação, a arte e a história da cultura. 

Este trabalho é, portanto, direcionado a investigar a formação do arquiteto 

na contemporaneidade, relacionando-a a sua atuação e ao uso (necessário?) da 

Matemática no desempenho profissional. 

Em virtude dos interesses apontados, dadas as características da atuação 

do arquiteto, que está na interface da arte, da cultura e da matemática, a pergunta 

que orientou a pesquisa ficou assim configurada: 

                                                           

1 A Portaria MEC nº 1.770 está apresentada na íntegra no Anexo 1. 
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Qual matemática um arquiteto precisa saber para o bom desempenho 

profissional no desenvolvimento de projetos? 

Em função dessa questão tem-se como objetivo geral: Analisar a 

formação do arquiteto na contemporaneidade e a sua relação com conhecimentos 

matemáticos envolvidos no exercício da profissão. 

Em decorrência, foram identificados três caminhos a percorrer. Caminhos 

esses que levariam a um único ponto – o objetivo geral. Esses caminhos são 

apresentados a seguir e denominados de objetivos específicos: 

 Caracterizar o perfil profissional do arquiteto; 

 Identificar, sob o ponto de vista de arquitetos-professores do Curso de 

Arquitetura, o conhecimento que os alunos têm e os que necessitariam 

possuir em relação à Matemática para a sua formação como arquiteto; 

 Analisar qual a matemática necessária para a atuação de um arquiteto. 

 

À procura da Matemática na atuação do arquiteto, além da pesquisa em 

leis, regulamentações e estudiosos da área – a respeito da formação e da atuação 

do arquiteto – o presente estudo envolveu um trabalho de campo a fim alcançar os 

objetivos e de obter a resposta à questão de pesquisa. Os envolvidos na pesquisa 

de campo foram arquitetos que também atuavam como professores de um curso de 

arquitetura, em outras palavras – arquitetos que formavam arquitetos. 

Dessa maneira a questão foi respondida sob a ótica de arquitetos que 

eram professores em um curso de arquitetura. O roteiro da entrevista (Apêndice 2)  

realizada com esses arquitetos-professores foi elaborado em função da questão 

apresentada considerando-se, também, os objetivos desse estudo. Ressalta-se que, 

desde o primeiro momento, em que se optou por essas entrevistas, estabeleceu-se 

a premissa de que esses professores deveriam ser: arquitetos que formam 

arquitetos. 

A partir da questão e dos objetivos, pesquisou-se a documentação 

existente sobre: a) formação e atuação de arquitetos e b) currículos dos cursos de 

arquitetura e, em função dos propósitos da pesquisa, realizou-se uma seleção 

criteriosa de diversos documentos para fazer como sugere Severino (2002, p. 79): 
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Antes, pois, de começar a ler a bibliografia, tenham-se presentes na 

mente as grandes linhas que serão as colunas mestras do trabalho. 

Essas ideias são percebidas intuitivamente pelo aluno ou são frutos 

da sugestão do próprio problema levantado pela tese ou ainda de 

alguma insinuação de estudos anteriores. Essas ideias exercem o 

papel de chamariz, são elas que mostram nos textos lidos aqueles 

elementos que devem ser retidos para futuro aproveitamento na 

composição do trabalho. 

 

O estudo dos demais referenciais teóricos também seguiu na mesma 

linha. 

Buscou-se conhecer, por meio de entrevistas norteadas em nossas 

conjecturas e estudos, a opinião dos professores do curso de arquitetura sobre a 

necessidade dos saberes matemáticos indispensáveis para a formação e atuação do 

arquiteto. Optou-se pela entrevista individual semiestruturada; formato de entrevista, 

pela possibilidade da captação direta e imediata da informação; individual porque 

havia interesse de que as respostas e opiniões de um professor não interferissem ou 

influenciassem a de outro; e semiestruturada devido à flexibilidade que lhe é 

intrínseca permitindo ao entrevistador, o esclarecimento e/ou o aprofundamento da 

questão em tempo real. 

A pesquisa de campo com os arquitetos que formam arquitetos envolveu 

professores do Curso de Arquitetura de uma instituição privada de Ensino Superior 

da cidade de São Paulo, aqui denominada por IES A. A idoneidade da instituição3 

que iniciou suas atividades há mais de quarenta anos, aliada ao fato de o Curso ser 

reconhecido desde 19964 e ainda ser destaque5 nas avaliações oficiais do MEC6, 

foram de extrema relevância na escolha da Instituição para esta fase da pesquisa. 

                                                           

3 A IES, objeto desse estudo, aparece em primeiro lugar entre as universidades particulares da 

Grande São Paulo ao estabelecer a média entre todos os resultados obtidos, no Exame Nacional de 

Cursos e o atual Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).  
4 O Curso de Arquitetura e Urbanismo da referida IES obteve a renovação de reconhecimento em 

2011. 
5 No ENADE 2008, a IES em questão obteve significativa colocação configurando como uma das 

melhores notas do país e a melhor nota de Cursos de Arquitetura da Cidade de São Paulo. 
6 As avaliações oficiais do MEC são: Exame Nacional de Cursos (antigo Provão), de 1996 a 2003 e, a 

partir de 2004, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). 



17 

O primeiro passo na IES A foi estabelecer contato com a coordenação do 

Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo para uma breve explanação dos 

interesses e das necessidades em relação a este estudo. A orientação da 

coordenação foi no sentido de procurar o Departamento de Marketing da instituição 

com o objetivo de obter a autorização para entrevistar os professores do referido 

curso. 

Os documentos solicitados pelo Departamento de Marketing – formulário 

contendo apresentação, objetivo e justificativa deste estudo; carta convite (Apêndice 

1) que seria enviada aos professores e o roteiro elaborado para a entrevista, foram 

entregues ao responsável do citado departamento que, após análise, concedeu a 

autorização. Dando sequência a esse processo, o fato foi comunicado à 

coordenação e, imediatamente, a carta convite foi enviada, via correio eletrônico, a 

todo o corpo docente do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Instituição, composto de 46 professores. 

Na mesma semana, quatorze professores se voluntariaram para participar 

da pesquisa, concordando em ser entrevistados e autorizando a gravação da 

mesma. Tais entrevistas foram realizadas no decorrer do mesmo mês (maio de 

2012), conforme data e horário agendados por eles e foram imediatamente 

transcritas7 e tabuladas. 

No período entre a concordância do professor em ser entrevistado e o 

encontro para a entrevista agendada verificou-se a formação e a experiência de 

cada um desses professores, registradas no currículo disponível na plataforma 

Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Nessa leitura, nota-se que, entre os quatorze professores que haviam sido 

agendados para a entrevista, dois não eram arquitetos – um era engenheiro civil e o 

outro havia feito sua graduação em Educação Artística – ou seja, não satisfaziam a 

premissa de serem arquitetos que formam arquitetos. Porém, como as entrevistas já 

haviam sido agendadas, decidiu-se realizá-las; contudo, os dados referentes a esses 

dois professores não foram computados para esse estudo. 

                                                           

7 O conteúdo integral das entrevistas consta no dossiê com o registro dos dados brutos, em posse 

desta pesquisadora. 
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As informações, advindas das entrevistas, foram organizadas verificando-

se o perfil, a formação, o papel do arquiteto na sociedade contemporânea, o como e 

o porquê de ser arquiteto e de ser professor, a matemática utilizada na atuação do 

arquiteto e a matemática necessária para a formação do arquiteto.  

Essa pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevista com arquitetos que 

também atuavam como professores de um curso de arquitetura e de estudos que 

permitissem identificar características sobre a formação e a profissão do arquiteto, 

proporcionando ao leitor uma reflexão crítica sobre o objeto de estudo: Arquitetura 

sem Matemática? Formação e atuação do arquiteto na contemporaneidade. 

Para apresentar o trabalho realizado, esse texto foi organizado em cinco 

capítulos. No capítulo dois, busca-se conhecer a formação do arquiteto e identificar 

as mudanças históricas relacionadas à Portaria MEC nº 1.770 de 23 de dezembro de 

1994, através das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Arquitetura. 

Apresenta ainda, através da legislação, a base conceitual para o exercício 

profissional do arquiteto no Brasil e as características de suas atividades. 

Reflexões sobre o ensino da Matemática no Brasil e a Matemática na e da 

Arquitetura compõem o terceiro capítulo. 

Os dados coletados com as entrevistas e a avaliação de todas as 

informações apresentadas constituem o capítulo quarto. 

Por fim, as considerações que apontam a resposta à questão de pesquisa 

estão no capítulo cinco. 
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2 O ARQUITETO 

 

 

Este capítulo apresenta o processo de formação do arquiteto e o exercício 

da profissão. 

Inicialmente, discorre-se sobre a formação do arquiteto por meio do 

histórico dos primeiros registros – anteriores à era cristã, dos cursos, das escolas e 

das mudanças curriculares que envolvem o conhecimento da matemática. 

Em seguida mostra-se, fazendo uso da legislação, a base conceitual para 

o exercício profissional do arquiteto no Brasil e as características de suas atividades. 

 

 

2.1  A formação do arquiteto 

 

Os dados utilizados para explicitar a formação necessária do arquiteto na 

contemporaneidade foram retirados da coletânea Trajetória e estado da arte da 

formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, publicada pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pelo Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)8. 

Os registros da formação e da profissão de Arquiteto e Urbanista tiveram 

seu início antes da era cristã e constam de três importantes obras – a primeira, em 

1780 a.C., o Código de Hamurabi; data de 40 d.C. a segunda, o tratado De 

Architectura  e a terceira, o tratado De Re Aedificatoria. Para este item do trabalho, 

dar-se-á relevância ao tratado De Architectura, o único tratado europeu do período 

greco-romano no qual as primeiras diretrizes para a educação do profissional 

Arquiteto e Urbanista de que se tem conhecimento, surgiram. Escrito por Marcus 

Vitruvius Pollio a obra De Architectura contém dez volumes. Descoberta apenas no 

                                                           

8 BRASIL. Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia – v. I: 

Engenharias e v. X: Arquitetura e Urbanismo – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 2010. 
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século XV foi traduzida por Pedro Nunes9 e serviu de inspiração a diversos textos 

desde a época do Renascimento. É considerada fundamental em matéria de 

arquitetura clássica antiga. 

Vitruvius relacionava as medidas humanas com a arquitetura, pois para 

ele, tudo o que o homem construía deveria ter como escala o próprio corpo humano 

e, como valores de referências, as proporções humanas. Esses padrões de 

proporções e seus princípios arquiteturais: utilidade, beleza e solidez, inauguraram a 

base da arquitetura clássica. 

Mil e quatrocentos anos depois do De Architectura, Leonardo da Vinci 

(1452-1519), um dos precursores da Ciência Moderna, que muito contribuiu na área 

da Engenharia Civil e também da Arquitetura, apresentou ao mundo um ícone do 

ideal renascentista do homem como a medida de todas as coisas – “O homem 

vitruviano”. 

Matemática, Geometria, Música, História, Medicina e Astronomia 

deveriam ser conhecidas pelo arquiteto e urbanista, afirmava Vitruvius em seu 

tratado, ao descrever a formação e a educação que um arquiteto deveria possuir, 

pois este, o arquiteto e urbanista, precisava obter e ampliar seus conhecimentos nas 

diversas áreas do saber humano. 

No livro 1 do tratado De Architectura (apud, Trajetória e estado da arte da 

formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 20), que versa 

sobre as áreas de conhecimento e das habilidades necessárias à educação do 

arquiteto e urbanista, encontramos a Matemática nos seguintes trechos: 

[...] pela aritmética são calculados os custos dos edifícios, são 

explicados os cálculos das dimensões [...]  

[...] as questões difíceis da simetria são encontradas com métodos e 

explicações geométricas [...] 

[...] é preciso conhecer a música para que conheça a teoria canônica 

e a matemática [...] 

                                                           

9 Pedro Nunes (1502 – 1578) - Um dos grandes vultos da cultura humanista em Portugal e porventura 

o maior matemático e cientista português do século XVI. <http://cvc.instituto-

camoes.pt/navegaport/g23.html> Acesso: 10/09/2012. 

http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/g23.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/g23.html
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Há registros de que em 1549 chegou ao Brasil o primeiro arquiteto, 

conforme: 

Com o governador geral Tomé de Souza, em 1549, chegou o 

arquiteto Luis Dias, conhecido como mestre da pedraria e 

considerado o decano dos arquitetos no Brasil, uma vez que foi o 

responsável pelo desenho e implantação da cidade de Salvador e 

pela execução de importantes edifícios da primeira Capital. 

(ANDRADE, 1997, apud Trajetória e estado da arte da formação 

em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 32). 

 

Em 1699, no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Luís e em 1701, no 

Recife as chamadas Aulas regulares de fortificação surgiram. Copiado do método 

implantado em Portugal e aperfeiçoado na Espanha, que implicava o treinamento de 

três discípulos por mestre, obedeciam todas ao mesmo padrão – leituras e 

discussões entre o professor (um militar) e seus três discípulos sobre temas 

relacionados à arquitetura e à construção, entre outros. Concomitantemente, fora 

das Aulas regulares de fortificação, sem nenhuma base teórica ou científica, todo o 

conhecimento – regras empíricas de construção – dos “mestres de risco” – artífices 

legalmente licenciados, por meio de aulas régias, para projetar e construir – era 

transmitido verbalmente de geração em geração. 

[...] Foram os mestres de risco que projetaram e construíram obras 

verdadeiramente grandiosas, com as mais ousadas disposições 

arquitetônicas e dotadas de tal equilíbrio, solidez e estabilidade que 

ainda aí estão a desafiar os séculos. Eram esses os “engenheiros” e 

os “arquitetos” formados na terra. (Trajetória e estado da arte da 

formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. I, 2010, 

p. 82). 

 

O início formal dos cursos de engenharia, no Brasil, segundo Pardal, 

(1985, apud Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, v. X, 2010, p. 43) data de 17 de dezembro de 1792, quando em 

substituição da Aula Militar e da Aula do Terço da Cidade, D. Maria I estabeleceu a 
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Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho do Rio de Janeiro. A Real 

Academia estava estruturada da seguinte maneira: 

A Real Academia apresentava uma estrutura dividida em dois anos 

de estudos de matemáticas (cursados em outra instituição), dois 

anos para o estudo das fortificações, ou arquitetura militar, e dois 

anos para o estudo da arquitetura civil. Os conteúdos eram 

ministrados por cinco lentes, cada um responsável por uma cadeira e 

auxiliado por um professor substituto. (SOUSA, 2001, apud 

Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 43). 

 

Em 1816, surgiu a primeira escola de arquitetura no Brasil, a Escola de 

Ciência, Artes e Ofícios do Rio de Janeiro/RJ que só chegou a funcionar em 1826, 

quando mudou seu nome para Academia Imperial de Belas Artes. Em 1889, foi 

nomeada como Escola Nacional de Belas Artes e, finalmente, a partir de 1945 

passou a funcionar com o nome de Faculdade Nacional de Arquitetura do Brasil, 

desvinculando-se da Escola Nacional de Belas Artes. Nesse período, o Brasil 

contava apenas com mais duas outras escolas de arquitetura: a Escola de 

Arquitetos Medidores de Niterói/RJ (1886) e a Escola de Arquitetura da Universidade 

de Minas Gerais/MG (1944)10. 

A formação de arquiteto também poderia ser obtida nos Liceus de Artes e 

Ofícios. Criados a partir da iniciativa de entidades da sociedade civil, o primeiro 

deles, no Rio de Janeiro, data de 1856. Em São Paulo, o primeiro Liceu surgiu em 

1882 e a partir de 1890 começou a ser reorganizado pelo arquiteto Francisco Ramos 

de Azevedo com o objetivo de criar a Escola de Belas-Artes da cidade. Inicialmente, 

os cursos eram divididos em dois grupos, o de ciências aplicadas e o de artes. 

(MANFREDI, 2002, p. 78, apud Trajetória e estado da arte da formação em 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 50). 

O primeiro grupo reunia os conteúdos de aritmética, álgebra, 

geometria (plana, espacial, descritiva e estereotômica), física, 

química e mecânica. Já o segundo grupo compreendia o estudo do 

                                                           

10 SILVA, José Tadeu (Org.). Manual de Fiscalização e Legislação. São Paulo: CREA-SP, 2010, p. 6. 

<http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/legislacao.pdf> Acesso: 27/03/2012. 

http://www.creasp.org.br/arquivos/publicacoes/legislacao.pdf
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desenho da figura humana, desenho geométrico, desenho 

ornamental, desenho de máquinas, desenho de arquitetura civil e 

regras de construção, desenho de arquitetura naval e regras de 

construção, escultura de ornatos, além de cerâmica, gravura, 

xilogravura, pintura e outras técnicas. (CUNHA, 2000, p. 124, apud 

Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 43). 

 

Em São Paulo, criou-se uma vertente para a formação do arquiteto 

diferente da de Paris e do Rio de Janeiro, passando a arquitetura a ser estudada 

como uma das especialidades da engenharia. Em 1896, teve início o curso de 

engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo, fundada em 1894. 

(FICHER, 2005, p. 25, apud Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 50). 

 Ainda segundo (FICHER, 2005, p. 25): 

A estrutura didática da Politécnica estava organizada em dois 

momentos: o do curso fundamental (curso preliminar + curso geral 

em três anos) e o dos cursos especiais (engenharia civil, arquitetura, 

industrial, com duração de três anos; e agrônomo, com duração de 

quatro anos). 

 

Também com essa formação de engenheiro-arquiteto, até o final do 

século XIX, no Brasil, três outros cursos formavam arquitetos: a Escola de 

Engenharia de Porto Alegre/RS, a Escola de Engenharia Mackenzie, em São 

Paulo/SP, ambas fundadas em 1896; no ano seguinte, foi criada a Escola 

Politécnica da Bahia.  

A fundação das primeiras faculdades de arquitetura e urbanismo 

autônomas foi impulsionada, em 1945, com a realização do I Congresso Nacional de 

Arquitetura11.  

                                                           

11
 O I Congresso Brasileiro de Arquitetos aconteceu em São Paulo no período de 26 a 30 de janeiro 

de 1945. Disponível em: <http://www.iab.org.br/images/stories/iab-congressos-brasileiros-

arquitetos.pdf> Acesso em: 11/11/2012. 

http://www.iab.org.br/images/stories/iab-congressos-brasileiros-arquitetos.pdf
http://www.iab.org.br/images/stories/iab-congressos-brasileiros-arquitetos.pdf
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A criação, em 1945, da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA/RJ), 

ao separar definitivamente o curso de Arquitetura da Escola de 

Belas-Artes demarcou simbolicamente o surgimento dos cursos 

autônomos da área. (Trajetória e estado da arte da formação em 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 63). 

 

Ainda no final daquela década surgiram: a Faculdade de Arquitetura 

Mackenzie de São Paulo/SP – a primeira no Estado de São Paulo, cujo início data 

de 1947; no ano seguinte a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo/SP (USP) e em 1950 a Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul/RS12. 

É de responsabilidade do Ministério da Educação – MEC estabelecer as 

Diretrizes Curriculares e Conteúdos Mínimos de cada curso do ensino superior. Hoje 

o Brasil conta com duzentos e dezessete cursos de graduação em arquitetura 

credenciados pelo MEC. 

A unidade do MEC responsável por planejar, orientar e supervisionar o 

processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação 

Superior é a Secretaria de Educação Superior – SESu. A manutenção, supervisão e 

desenvolvimento das Instituições Públicas Federais de Ensino Superior - IFES e a 

supervisão das Instituições Privadas de Educação Superior, conforme a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394 de 1996 também são de 

responsabilidade da SESu. 

No período de 1945 a 1962, enquanto todos os cursos de arquitetura do 

país seguiam o modelo do currículo da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA/RJ), 

debates sobre o rumo do ensino apontavam a necessidade de elaboração de um 

‘currículo mínimo’13 próprio para os cursos da área. Esses debates culminaram na 

formulação de um documento14, contendo o currículo mínimo nacional para os 

cursos de arquitetura, aprovado pela Portaria Ministerial de 4 de dezembro de 1962. 

                                                           

12 SILVA, José Tadeu (Org.). Manual de Fiscalização e Legislação. Op. Cit. p. 6. 
13 Entende-se por ‘currículo mínimo’ o conjunto mínimo das disciplinas obrigatórias de um Curso, a 

partir das matérias ou áreas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação. 
14 O documento contendo o currículo mínimo nacional para os cursos de arquitetura foi formalmente 

apresentado durante o III Encontro de Diretores, Professores e Estudantes de Arquitetura – realizado 

em São Paulo em 1962. 
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Conforme Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 65: 

O projeto elaborado em 1962 preocupou-se, em seus considerandos, 

em não reproduzir o modelo que pretendia superar; e apontou para 

uma visão de formação generalista, única do arquiteto e urbanista. 

Para tanto, buscou impedir a “fragmentação” da formação do 

profissional em áreas especializadas e defendeu o aprimoramento e 

o preparo do arquiteto em setores específicos por meio de atividades 

complementares.  

 

O Quadro 1 apresenta o currículo mínimo dos Cursos de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo determinado pelo Parecer de 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Currículo mínimo do curso de graduação em arquitetura 
 Fonte: Parecer MEC/CFE nº 336/1962. 

Quadro 1 – Currículo mínimo do curso de graduação em arquitetura 
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A duração mínima dos cursos em cinco anos bem como a carga horária 

mínima de 4.050 horas-aulas foram fixadas pela Portaria Ministerial nº 159 de 14 de 

junho de 1965 (Brasil, 1965, apud Trajetória e estado da arte da formação em 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 65). 

A incessante busca pela reformulação do ensino durante o período da 

repressão imposto pelo regime militar, a partir do golpe de 1964, provocou a prisão 

de estudantes e professores que lutavam mais veemente pelas reformas 

necessárias ao aperfeiçoamento do ensino, retardando o processo de mudanças.  

A reafirmação do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA) como multiprofissional, estabelecida pela Lei nº 5.194 de 24 

de dezembro de 1966, frustrou arquitetos e urbanistas que lutavam pela criação de 

um conselho exclusivo, não obstante, no final da década de 1960, com a 

possibilidade de desligar-se definitivamente do ensino tradicional15, surgiram 

propostas como: adequar a formação desenvolvida nas escolas às especificidades 

do exercício da profissão e da atuação do arquiteto e urbanista na sociedade, ou 

ainda, implementar um currículo comum em nível nacional, mas o principal era o 

modelo de estruturação curricular pretendido. 

Conforme Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 69: 

O modelo de estruturação curricular pretendido pela categoria 

correspondia, no campo do ensino, à ampliação e valorização social 

da atividade do arquiteto e urbanista como um profissional do projeto, 

estabelecida como um paradigma da profissão pela repercussão da 

arquitetura e do urbanismo modernos. 

 

O final desse processo se consagrou com a Reforma Universitária de 

1969 que, “estava centrada em novos parâmetros”, isto é, o currículo mínimo 

apresentado na reformulação de 62 foi identificado como “uma das razões 

estruturais para a queda da qualidade de ensino e para o empobrecimento da 

atividade acadêmica” segundo Trajetória e estado da arte da formação em 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 69, que diz ainda: 

                                                           

15 O ensino tradicional seguia o modelo do currículo da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA/RJ). 
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Tanto o parecer da Comissão Especial do CNE, que o 

circunstanciava, quanto as normas para a aplicação dos novos 

currículos mínimos não contemplavam o sentido e a profundidade 

das mudanças alcançadas nos movimentos de reforma do ensino 

que a antecederam. 

 

O Quadro 2 apresenta o currículo mínimo dos Cursos de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, conforme a Resolução CFE nº 3 de 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q
Quadro 2 – Currículo mínimo dos Cursos de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo – 1969. 
Fonte: BRASIL. MEC/CFE. Currículos Mínimos dos cursos de graduação. 1979, p. 

87. 

Os demais itens da Resolução CFE nº 3 de 25 de junho de 1969 

(BRASIL, 1969) incluíam a organização do currículo pleno; estágios, viagens de 

Quadro 2  – Currículo mínimo dos Cursos de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo – 1969. 
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estudos e duração do curso – mínima de 3.660 horas que poderiam ser ministradas 

pelo menos em quatro e, no máximo, em seis anos letivos. 

A diferença entre os currículos mínimos apresentados nos Quadros 1 e 2 

está em: 1- separação das matérias em básicas e profissionais; 2- reestruturação e 

consequentemente, nova denominação de dez matérias, 3- a exclusão de quatro 

matérias e 4- a inclusão de duas matérias. Verificou-se ainda que, apenas duas 

matérias – Resistência dos materiais e Estabilidade das construções e Sistemas 

estruturais – não sofreram modificações em suas denominações. 

Devido à importância da Matemática, neste estudo, a respeito dessas 

diferenças, é necessário ressaltar a alteração da matéria de Cálculo para 

Matemática e a exclusão da Geometria descritiva. 

O currículo mínimo de 1969 determinou as normas relativas aos cursos de 

arquitetura e urbanismo por 25 anos, quando surgiram as novas diretrizes 

curriculares definidas pela Portaria MEC nº 1.770 em 23 de dezembro de 1994. 

Com participação ativa no processo de avaliação da qualidade do ensino 

superior, está a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA 

que, em conjunto com a Comissão de Especialistas de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo – CEAU/SESu/MEC, tem contribuído de forma eficaz, na elaboração das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo exigidas pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/1996. A ABEA é reconhecida, 

desde a sua fundação em 1973, por sua intensa e responsável atuação na busca de 

melhoria na qualidade de ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil. 

Um processo de reflexão e de avaliação, baseado em exame 

aprofundado da problemática educacional na área, fez com que a Comissão de 

Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – CEAU encaminhasse uma 

proposta de revisão do currículo mínimo do curso de graduação em Arquitetura. Tal 

processo foi desenvolvido durante o ano de 1993 e tomou por base: - os estudos da 

Associação Brasileira de Ensino da Arquitetura – ABEA; - dados e informações do 

Inventário dos Cursos, Escolas e Faculdades de Arquitetura e Urbanismo; - dados e 

informações do Conselho Federal de Educação – CFE, da Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação e do Desporto – SESu/MEC, do Instituto de 

Arquitetos do Brasil – IAB, da Federação Nacional de Arquitetos – FNA, do Sistema 

de Fiscalização Profissional CREAs / CONFEA e da Federação Nacional dos 
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Estudantes de Arquitetura - FENEA e, contou ainda com o apoio do Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA16.  

Dando continuidade a esse processo, a Comissão de Especialistas de 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo – CEAU realizou, em 1994, cinco Seminários 

Regionais e um Seminário Nacional, apresentando uma proposta de currículo17 com 

o objetivo de  

[...] promover discussão nacional sobre aperfeiçoamento de uma 

política nacional de educação do arquiteto e urbanista, que pudesse 

ter seus reflexos na qualidade de ensino, na produção científica e 

tecnológica e no mercado de trabalho, buscando sempre estimular a 

integração do sistema educacional com o desenvolvimento 

econômico e social. (BRASIL. MEC/SESu/CEAU, p. 4, s/d).  

 

Das setenta e três IES que ofereciam cursos de arquitetura e urbanismo, 

participaram desse processo vinte e duas Universidades Federais, cinco Estaduais, 

duas Municipais, quinze Universidades Privadas e ainda, nove Isoladas Privadas, 

totalizando cinquenta e três instituições envolvendo mais de duzentos participantes 

entre eles, dirigentes e coordenadores de cursos e representações estudantis. 

Participaram também, além do presidente da ABEA; - o Coordenador e Vice- 

coordenador das Comissões de Especialistas de Ensino da SESu/MEC, - os 

presidentes da FENEA, do IAB - Direção Nacional, da FNA e do CONFEA. Além 

disso, estiveram presentes presidentes do CREA; presidentes de departamentos IAB 

e de Sindicados de Arquitetos. 

Depois dos Seminários Regionais a CEAU sistematizou as contribuições 

num primeiro documento apresentado no Seminário Nacional (UnB – setembro/94), 

que após análise foi formalizado na proposta do novo currículo aprovado pela 

Portaria MEC nº 1.770 de 1994. Parte desse documento é o objeto gerador desta 

pesquisa, mais especificamente, a Matemática nos cursos de arquitetura. 

                                                           

16 Disponível em: <http://www.abea-

arq.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=125> Acesso em: 24/08/2012. 
17 A proposta encontra-se em: BRASIL. MEC/SESu/CEAU, s/d. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf> Acesso em:  12/03/2012. 

http://www.abea-arq.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=125
http://www.abea-arq.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=125
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/ar_geral.pdf
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Na proposta de currículo, que a Comissão de Especialistas de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo – CEAU elaborou, a Matemática aparece ora como 

disciplina, ora como conteúdo, como um dos tópicos a ser analisado. Porém, a 

Matemática já era um dos temas do roteiro enviado aos cursos pela CEAU, antes 

dos Seminários Regionais de Acompanhamento Institucional, ao tratar da questão 

da evasão e retenção dos alunos. 

Os indicadores apresentados revelam que expressiva retenção por 

reprovação se dá nas disciplinas de matemática e física (grifo no 

original). Os dados são preocupantes pela repercussão da repetência 

nos índices de retenção e evasão de alunos. À primeira vista poderia 

parecer uma falta de aptidão de boa parcela dos estudantes para 

estas matérias. No entanto, os altos índices de reprovação nem 

sempre atingem disciplinas que têm como instrumental básico a 

matemática e a física; não se verificam, por exemplo, reprovações 

elevadas em estabilidade das construções ou sistemas estruturais. 

Por outro lado, cursos que transformaram as ementas de física e em 

seu lugar oferecem conforto ambiental, englobando o próprio 

programa da física, não mais apresentaram reprovação significativa. 

(BRASIL. MEC/SESu/CEAU, p. 5, s/d). 

 

No que se refere à matemática como disciplina, a CEAU constatou que a 

média nacional de conclusão do curso de arquitetura se dava em torno de seis a 

sete anos, fundamental impedir esse processo, pois, não estava sendo possível 

integralizar o curso no tempo proposto no currículo pleno. Verificou-se a matemática 

como conteúdo nessas disciplinas, que a tinham como instrumental básico. 

Concluindo que o cerne do problema estava no método de abordagem e 

não no conteúdo da matemática, pois não afetava no prosseguimento do curso, o 

mesmo documento apresentava: 

Estas constatações levam à conclusão de que o método de 

abordagem, e não o conteúdo (grifo no original) daquelas matérias 

cria dificuldades aos estudantes. Depoimentos de professores das 

diversas disciplinas de sistemas estruturais, concreto armado, 

estruturas de aço e madeira, confirmam o fato, quando afirmam não 

identificar deficiências expressivas de conhecimentos de física ou 
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matemática em seus alunos. Procedimentos didáticos inaceitáveis 

(Id.) verificam-se com surpreendente repetição nos cursos, quando 

se constata, por exemplo, a existência destas disciplinas - física e 

matemática - que sistematicamente reprovam 50% a 60% dos 

alunos, e que assim permanecem, semestre após semestre, sem que 

nenhuma providência seja tomada ou exigida. (BRASIL. 

MEC/SESu/CEAU, p. 6, s/d). 

 

A proposta do CEAU abordava vários itens, a saber: as condições de 

ensino oferecidas pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo; o fenômeno do 

barateamento; a natureza da profissão de Arquiteto e Urbanista; os padrões de 

qualidade dos cursos – requisitos para abertura e funcionamento dos cursos – 

(recursos materiais; biblioteca; laboratórios; salas de projeto; oficinas; salas de aulas 

teóricas e equipamentos); corpo docente; ‘currículo pleno’18; atividades de pesquisa 

e extensão, pessoal técnico-administrativo e trabalho final de graduação. 

Destacamos da proposta partes que julgamos relevantes para este estudo: 

 

Sobre o fenômeno do barateamento – 

A evidência do fenômeno do barateamento nos Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo está presente, não só na carência de 

espaços adequados ao trabalho de professores e alunos, ausência 

ou insuficiência de equipamentos básicos, currículos extensos, 

fragmentados e carregados de disciplinas , como também na própria 

capacitação de professores comprometendo, portanto, o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na 

graduação. (BRASIL. MEC/SESu/CEAU, p. 7, s/d). 

 

Acerca da natureza da profissão de arquiteto e urbanista – 

As necessidades diagnosticadas e a natureza da profissão de 

arquiteto e urbanista (grifo no original) definem as exigências para a 

educação escolarizada dos arquitetos e urbanistas e estabelecem 

padrões de qualidade para o ensino na área. [...] A habilitação é 

                                                           

18 Entende-se por ‘currículo pleno’ o conjunto estabelecido pela Universidade de disciplinas 

obrigatórias, eletivas e optativas de um Curso, e estágio curricular. 
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única, ou seja, não existem modalidades na profissão, e se dá pelo 

registro do diploma e histórico escolar, [...] É necessário ajudar a 

esclarecer e a reafirmar a real necessidade de conhecimentos 

técnico-científicos para o desenvolvimento das atribuições e 

atividades do arquiteto e urbanista (grifo no original), evitando as 

intenções de “reserva de mercado”, e apostando na responsabilidade 

técnica e social da profissão como a verdadeira chave do 

reconhecimento e valor junto à sociedade. (BRASIL. 

MEC/SESu/CEAU, p. 2, 10 e 11, s/d). 

 

Com relação ao corpo docente – 

A falta de políticas institucionais internas que objetivem a educação 

continuada de seus professores dificulta a ampliação das 

oportunidades de pós-graduação, e por consequência prejudica a 

formação de novos mestres e doutores, desmotivando especialmente 

os docentes ainda não titulados. [...] Há tratamento desigual com 

relação aos que conseguem se titular com afastamento e os que 

permanecem em atividade docente, penalizando os últimos. Nas IES 

públicas vão se formando castas diferenciadas pelo título que, muita 

vezes, não assegura mérito. Desconsidera-se, portanto, a existência 

de docentes com mérito profissional que não possuem títulos de pós-

graduação. (BRASIL. MEC/SESu/CEAU, p. 8, s/d). 

 

A respeito do currículo pleno – 

É preciso fazer as IES assumirem como sua a responsabilidade de 

oferecer condições de integralização de seus próprios currículos 

plenos, nos prazos por ela indicados. [...] O curso deve dispor de 

meios suficientes e adequados para desenvolver e aplicar as 

diretrizes curriculares gerais e garantir a oferta do currículo pleno. 

Todos os cursos são oferecidos em cinco anos (grifo no original). No 

entanto os dados demonstram que a média nacional de conclusão do 

curso dá-se em torno de seis a sete anos (Id.), ou seja, não há em 

realidade condições para integralizar o curso no tempo proposto no 

currículo pleno de cada curso. É fundamental impedir que cursos que 

indicam prazos de cinco anos para integralização, apresentem como 
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tempo médio de permanência dos alunos seis e sete anos [...] 

(BRASIL. MEC/SESu/CEAU, p. 7 e 12, s/d). 

 

Por fim, porém não menos importante, sobre a matemática – 

Um dos temas do roteiro enviado aos cursos, antes dos Seminários 

Regionais de Acompanhamento Institucional, tratou da questão da 

evasão e retenção de alunos. Os indicadores apresentados revelam 

que expressiva retenção por reprovação se dá nas disciplinas de 

matemática e física (grifo no original). Os dados são preocupantes 

pela repercussão da repetência nos índices de retenção e evasão de 

alunos. À primeira vista poderia parecer uma falta de aptidão de boa 

parcela dos estudantes para estas matérias. No entanto, os altos 

índices de reprovação nem sempre atingem disciplinas que têm 

como instrumental básico a matemática e a física; não se verificam, 

por exemplo, reprovações elevadas em estabilidade das construções 

ou sistemas estruturais. [...] Os conteúdos de matemática e física 

necessários ao aprendizado e à prática da Arquitetura e do 

Urbanismo devem ser aprofundados e incluídos nos programas 

relativos às matérias profissionais tais como conforto ambiental, 

sistemas estruturais, tecnologia da construção e do urbanismo e 

projeto. (BRASIL. MEC/SESu/CEAU, p. 5 e 14, s/d). 

 

Esse último recorte leva a afirmar que a Matemática figura apenas como 

conteúdo e/ou ferramenta de outras disciplinas, ou seja, a Matemática – como 

disciplina – saiu dos currículos dos cursos de arquitetura e urbanismo. 

Sobre o Currículo Pleno dos cursos de arquitetura, neste estudo, a ênfase 

foi colocada nas diretrizes curriculares obrigatórias propostas pelo MEC em 1994. 

Dessa forma, tendo como referencial a Portaria MEC nº 1.770 de 23 de 

dezembro de 1994 verificaram-se quais eram essas diretrizes no período anterior a 

essa portaria e quais são essas diretrizes nos dias de hoje, a fim de estudar-se a 

relação existente entre a Portaria MEC/1994 e as diretrizes posteriores, tendo em 

vista o interesse deste trabalho. 

A portaria MEC nº 1.770/1994, em seu artigo 12, revogou a Resolução do 

extinto Conselho Federal de Educação de número 3 de 23 de junho de 1969 que, 

até então, ditava as normas a serem observadas na organização dos cursos de 
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Arquitetura e fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo.  

Espaços como laboratórios, maquetarias e salas de projeto, além de 

equipamentos correspondentes; obrigatoriedade do Trabalho Final de Graduação; 

acervo bibliográfico; visitas a obras fundamentais, a cidades e conjuntos históricos, e 

a cidades e regiões que ofereçam soluções novas, com exigência de apresentação 

de relatório crítico por parte dos alunos, também foram estabelecidos com essa 

Portaria – Artigos 5º, 6º, 7º e 8º. 

A carga horária do curso foi fixada em 3600 horas, exclusivamente 

destinadas ao desenvolvimento do conteúdo fixado no currículo mínimo, devendo 

ser integralizada no prazo mínimo de cinco e máximo de nove anos. A Portaria MEC 

1.770/1994 também estabeleceu prazos para sua implantação, que seria obrigatória 

para os alunos que ingressassem em 1996 – Artigos 9º, 10 e 11. 

O Quadro 3 apresenta o conteúdo mínimo do Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo disposto na Portaria MEC nº 1.770 de 1994. 

Sobre a atribuição de títulos profissionais – Instituída em novembro de 

2002, pela Resolução CONFEA/CREA nº 473, a Resolução CONFEA nº 1.010/2005 

considera cinco níveis de formação profissional para efeito da regulamentação da 

atribuição de títulos, atividades e competências para os diplomados das profissões 

do Sistema CONFEA/CREA, são eles: técnico; graduação superior tecnológica; 

graduação superior plena, pós-graduação no senso lato (especialização) e pós-graduação 

no senso estrito (mestrado ou doutorado). 

No anexo III da Resolução nº 1.010 de 2005 encontram-se no Capítulo I – 

Do Cadastramento Institucional, Seção II – Do Cadastramento do Curso, importantes 

informações sobre a estrutura dos cursos e o perfil dos egressos: 

Art. 4º O cadastramento individual de cada curso regular oferecido 

pela instituição de ensino deve ser formalizado [...] instruído com as 

seguintes informações: 

I - projeto pedagógico de cada um dos cursos relacionados, contendo 

os respectivos níveis, concepção, objetivos e finalidades gerais e 

específicas, estrutura acadêmica com duração indicada em períodos 

letivos, turnos, ementário das disciplinas e atividades acadêmicas 

obrigatórias, complementares e optativas com as respectivas cargas 

horárias, bibliografia recomendada e título acadêmico concedido, e 
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II - caracterização do perfil de formação padrão dos egressos de 

cada um dos cursos relacionados, com indicação das competências, 

habilidades e atitudes pretendidas. (SILVA, José Tadeu. 2010, p. 

231). 

 

Quadro 3 – Conteúdo mínimo - 1994 
Fonte: Adaptado Portaria MEC nº 1.770/1994. 

 

O Parecer CNE/CES nº 112/2005 traz, entre outros informes, as 

competências e habilidades que o curso de Arquitetura e Urbanismo deverá atender 

na formação profissional generalista de seu aluno; faz a divisão em Núcleo de 

Conhecimentos de Fundamentação, Núcleo de Conhecimentos Profissionais e um 

Quadro 3 – Conteúdo mínimo - 1994 
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Trabalho de Curso dos conteúdos essenciais garantindo a uniformidade básica para 

os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Em 2006 a Resolução CNE/CES nº 0619 de 02 de fevereiro instituía as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo e revogava a Portaria MEC nº 1.770. Nessa Resolução encontram-se os 

mesmos conteúdos da antiga portaria, porém, em relação à matemática, é 

importante ressaltar que deixa de constar da Resolução de 2006 a determinação de 

utilizar o instrumental da Matemática e da Física na matéria Sistemas Estruturais, 

conforme o Artigo 4º, § 5º da Portaria de 1994. 

Hoje, os Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo estão 

subordinados à Resolução MEC/CNE/CES nº 2 de 17 de junho de 2010 que instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo e que, apesar de ter revogado a Resolução MEC/CNE/CES nº 6 de 2006, 

não apresentou qualquer diferença a respeito dos conteúdos curriculares, nem 

mesmo na sua distribuição. 

O Artigo 2º dessa Resolução sintetiza o que ela dispõe: 

A organização de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo 

deverá ser elaborada com claro estabelecimento de componentes 

curriculares, os quais abrangerão: projeto pedagógico, descrição de 

competências, habilidades e perfil desejado para o futuro 

profissional, conteúdos curriculares, estágio curricular 

supervisionado, acompanhamento e avaliação, atividades 

complementares e trabalho de curso sem prejuízo de outros 

aspectos que tornem consistente o projeto pedagógico. (BRASIL. 

MEC/CNE/CES, 2010, p. 1) 

 

A Resolução MEC/CNE/CES nº 2 de 2010, em seu Artigo 10, determinou 

que a respeito da carga horária mínima fosse mantido o que dispõe a Resolução 

MEC/CNE/CES nº 2 de 2007 e esta estabeleceu, para os cursos de arquitetura e 

urbanismo, a carga horária mínima de 3.600 horas efetivas de aula (não hora/aula, 

as quais podem ser de 40 a 50 minutos). As competências e habilidades propostas 

                                                           

19 A Resolução CNE/CES nº 06 de 02 de fevereiro de 2006 está apresentada na íntegra no Anexo 2. 
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para formação profissional no curso de Arquitetura e Urbanismo estão no Artigo 5º e 

o perfil do Arquiteto e Urbanista encontra-se no Artigo 4º, como segue: 

O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições para 

que o futuro egresso tenha como perfil: 

I. sólida formação de profissional generalista; 

II. aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 

grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, 

organização e construção do espaço interior e exterior, 

abrangendo o urbanismo, a edificação e o paisagismo; 

III. conservação e valorização do patrimônio construído; 

IV. proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional 

dos recursos disponíveis. (BRASIL. MEC/CNE/CES, 2010, p. 4) 

 

Quadro 4 – Conteúdos curriculares - 2010 
Fonte: Elaborado através da Resolução MEC/CNE/CES nº 2 de 17 de junho de 2010. 

Quadro 4 – Conteúdos curriculares - 2010 
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Destaca-se que os conteúdos curriculares propostos na Resolução 

MEC/CNE/CES nº 6 de 2006 são absolutamente iguais, inclusive em sua 

distribuição, aos conteúdos curriculares propostos na Resolução MEC/CNE/CES nº 

2 de 2010 que apresentamos no Quadro 4. 

Observa-se que, diferentemente da Portaria MEC nº 1.770 de 1994 que 

dividia em três partes independentes o conteúdo mínimo, denominadas: Matéria de 

fundamentação; Matérias profissionais e Trabalho final de graduação, a Resolução 

CNE/CES nº 6 de 2006 distribuiu os conteúdos curriculares em dois núcleos: Núcleo 

de Conhecimentos de Fundamentação e Núcleo de Conhecimentos Profissionais e 

um trabalho de curso, recomendando-se sua interpenetrabilidade. Os campos de 

saber de 2006 eram denominados matérias e apenas três delas apresentam 

alterações, são elas: Estudos sociais e ambientas que se dividiu em dois campos de 

saber – Estudos ambientais e Estudos sociais e econômicos; Desenho que foi 

modificado para Desenho e meios de representação e expressão e História e teoria 

da arquitetura e urbanismo transformada em Teoria e história da arquitetura, do 

urbanismo e do paisagismo. 

As propostas de organização dos currículos, conforme a Resolução 

MEC/CFE nº 3/1969, Portaria MEC nº 1.770/1994 e Resolução MEC/CNE/CES nº 

2/2010 estão reunidas no Quadro 5. 

Esse paralelo evidencia as mudanças ocorridas; entre elas, destaca-se 

que hoje há núcleos de conhecimentos divididos em campos de saber onde, em 

1994, havia áreas de estudo dividias em matérias e, em 1969, simplesmente, 

matérias. Além disso, na alteração curricular de 1969 para 1994 vê-se o 

desaparecimento da Física e, na alteração de 1994 para 2010 a divisão da matéria 

Estudos sociais em dois campos de saber – Estudos sociais e econômicos e 

Estudos ambientais. Mudanças significativas ocorreram, sobretudo, no que diz 

respeito à Matemática. 

Do currículo mínimo de 1969 para o conteúdo mínimo de 1994, ressalta-

se a exclusão da Matemática e do conteúdo que constava no parágrafo 5º do Artigo 

4º que, em Sistemas estruturais, considerava o estudo da resistência dos materiais, 

estabilidade das construções e do projeto estrutural utilizando o instrumental da 

Matemática.  
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Quadro 5 – Currículos e Conteúdos – 1969, 1994, 2010 

Fonte: Cópia dos Quadros 2, 3 e 4 – em paralelo para facilitar a comparação: 1994-anterior e 1994-

posterior. 

 

Nota-se que, na Resolução de 2010 não foi indicado ou sugerido que se 

utilizasse o instrumental da Matemática. 

Enfatiza-se que, nos conteúdos curriculares de 2010, ou ainda, em toda a 

Resolução MEC/CNE/CES nº 2 de 2010 não há qualquer referência à Matemática, 

nem como matéria, nem como instrumental. 

 

 

 

Quadro 5 – Currículos e Conteúdos – 1969, 1994, 2010 
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2.2  A profissão do arquiteto no Brasil 

 

A regulamentação e a fiscalização do exercício profissional do Engenheiro 

e do Arquiteto, no Brasil, até o final do século XIX, podem ser sintetizadas em duas 

partes. A primeira vigorou até a segunda metade do século XVII e a outra, da 

segunda metade do século XVII até a primeira Constituição Republicana em 1891. 

[...] até a segunda metade do século XVII, o Brasil Colonial conviveu 

com dois tipos de regulação e de fiscalização do exercício 

profissional da Engenharia e da Arquitetura. Um, de viés estatal, 

caracterizado pela intervenção implacável da Coroa Portuguesa nas 

atividades de cartografia para proteger o sigilo das informações 

estratégicas registradas na Casa da Índia; o outro, de cunho 

corporativo, promovido pelo controle da Companhia das Índias 

Ocidentais sobre as atividades de Engenharia, para maximizar lucros 

com o comércio de açúcar. A partir da segunda metade do século 

XVII e ao longo do século XVIII, a regulamentação profissional e a 

formação dos engenheiros e arquitetos, que exerciam as suas 

profissões no Brasil Colonial, ganharam importância, mas ficaram 

restritas à área militar. (Trajetória e estado da arte da formação 

em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. I, 2010, p. 85). 

 

A Constituição Republicana de 1891, no § 24 de seu artigo 72, garantia o 

livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial, isso permitia que 

fosse livre, também, o exercício da Arquitetura. Essa situação teve seu fim, 

inicialmente, em São Paulo com a Lei Estadual nº 2.022 de 1924, conhecida como 

Lei Alexandre Albuquerque20, cujo projeto foi iniciativa de Instituto de Engenharia de 

São Paulo, que dispunha sobre o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e 

agrimensor. 

Conforme o Manual de Fiscalização e Legislação / CREA-SP “São Paulo 

sempre se destacou, no cenário nacional, como pioneiro dos grandes movimentos 

                                                           

20 Lei Alexandre Albuquerque, em homenagem ao então diretor do instituto de Engenharia de São 

Paulo, fundado em 1917, pela elite de engenheiros e arquitetos da terra. Trajetória e estado da arte 

da formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. I, 2010, p. 85). 
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sociais. No caso dos profissionais da área tecnológica não foi diferente”. (SILVA, 

José Tadeu (Org.). Manual de Fiscalização e Legislação. op. cit. p. 18). 

Aprovada pelo Congresso Legislativo da época e, promulgada pelo então 

Presidente do Estado de São Paulo, Dr. Carlos de Campos, a Lei nº 2.022, de 27 de 

dezembro de 1924 é a primeira a regulamentar o exercício da profissão de 

engenheiro, arquiteto e agrimensor. 

A Lei nº 2.022 de 27 de dezembro de 1924, estabelece em seu Artigo 1º: 

O exercicio da profissão de engenheiro, de architecto e de 

agrimensor, em qualquer dos ramos sómente será permittido: 

a) aos que se mostrarem habilitados por titulo conferido pelas 

escolas de engenharia officiaes da União ou do Estado de São 

Paulo, ou pelas equiparadas; 

b)  aos que, sendo graduados por escola ou faculdade extrangeira, 

se habilitarem perante qualquer dessas escolas na fórma dos 

respectivos regimentos; 

c) aos que, na data da promulgação desta lei, exercerem cargo 

effectivo de engenheiro architecto agrimensor em repartição 

federal, estadual ou municipal; 

d) aos que já contatam cinco annos de exercicio da profissão da 

engenheiro, architecto ou agrimensor, no territorio do Estado, 

e) aos agronomos diplomados pela Escola Agricola "Luiz de 

Queiroz", na divisão e demarcação de propriedades rurais. (Nota: 

foi mantida a ortografia utilizada à época da publicação). 

 

O Artigo 2º da Lei nº 2.022/1924 determina que “Nenhum engenheiro, 

agrimensor ou architecto [ortografia da época] poderá exercer a profissão sem o 

registo do respectivo titulo na Secretaria da Agricultura”. 

Uma das exigências da Lei nº 2.022/1924 foi o registro dos engenheiros, 

arquitetos e agrimensores que apresentassem “título acadêmico” expedido pelas 

Escolas de Engenharia ou daqueles que já contavam cinco anos de exercício da 

profissão de engenheiro, arquiteto ou agrimensor, no território do Estado. 

Segundo Ficher, 2005. (apud Trajetória e estado da arte da formação em 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, v. I, 2010, p. 95): 

O profissional assim registrado recebia um “título de licença” desde 

que provasse “dentro de um ano, a contar da data de publicação da 
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lei, que executou ou dirigiu trabalhos profissionais”. A concessão 

desse título levou ao neologismo “licenciado” para caracterizar tais 

profissionais. 

 

Em 1926, passou a ser exigido o certificado por prova aplicada pela 

municipalidade, para que a execução de obras fosse autorizada em São Paulo. Sem 

uma estrutura de fiscalização, mesmo com o reconhecimento de tal exigência por 

parte dos Estados do Paraná (1926), Pernambuco (1928) e Bahia (1932), o 

processo iniciado em São Paulo não obtinha sucesso. Isso fez com que a categoria 

se mobilizasse. 

Tal mobilização resultou no Decreto nº 23.569 promulgado pelo então 

presidente do Brasil, Getúlio Vargas, em 11 de dezembro de 1933, estabelecendo o 

primeiro marco regulatório do exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e 

agrimensor, segundo Trajetória e estado da arte da formação em Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, v. X, 2010, p. 59. 

O Decreto nº 23.569/1933, além de regulamentar o exercício das 

profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor – abrangendo as atribuições 

profissionais, as condições de fiscalização da atividade profissional e as condições 

de registro profissional, tratou da organização da instância decisória federal e das 

instâncias deliberativas regionais, instituindo o Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais de Engenharia e Arquitetura.  

No Capítulo I – Dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agrimensura – do Decreto nº 23.569/1933, o Artigo 1º dispõe que será permitido aos 

diplomados o exercício da profissão, mas o Artigo 3º também garante o exercício da 

profissão aos não diplomados, desde que sejam licenciados: 

Art. 3º - É garantido o exercício de suas funções, dentro dos limites 

das respectivas licenças e circunscrições, aos arquitetos, arquitetos-

construtores, construtores e agrimensores que, não diplomados, mas 

licenciados pelos Estados e Distrito Federal, provarem, com as 

competentes licenças, o exercício das mesmas funções à data da 

publicação deste decreto, sem notas que os desabonem, a critério do 

Conselho de Engenharia e Arquitetura. 
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No mesmo decreto, o Capítulo III – Da fiscalização institui e normatiza o 

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CONFEA) e os Conselhos Regionais 

de Engenharia e Arquitetura (CREAs). Em 23 de abril de 1934, o CONFEA criava os 

primeiros Conselhos Regionais, inclusive o CREA da 6ª Região, futuro CREA-SP. 

No Capítulo IV – Das especializações profissionais, o Artigo 30 do 

Decreto nº 23.569/1933, considera como atribuição do arquiteto ou engenheiro-

arquiteto: 

a) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, 

com todas as suas obras complementares; 

b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras que 

tenham caráter essencialmente artístico ou monumental; 

c) o projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; 

d) o projeto, direção e fiscalização das obras de arquitetura 

paisagística; 

e) o projeto, direção e fiscalização das obras de grande decoração 

arquitetônica; 

f) a arquitetura legal, nos assuntos mencionados nas alíneas a e c 

deste artigo; 

g) perícias e arbitramentos relativos à matéria de que tratam as 

alíneas anteriores. 

 

Engenheiros agrônomos, na busca de uma nova regulamentação 

simultânea do exercício profissional de engenharia, arquitetura e agronomia 

apresentaram por meio do Deputado Napoleão Fontenele, o Projeto de Lei nº 3.171 

B 57 na Câmara Federal. O Senado ofereceu um substituto a esse Projeto, com a 

finalidade de reformular o Decreto nº 23.596 de 1933, surgindo a Lei nº 5.194/1966 

que trouxe significativas modificações em relação ao Decreto nº 23.596 de 1933. 

Em 24 de dezembro de 1966, o Decreto-Lei nº 8.620 de 10 de janeiro de 

1946 que dispunha sobre a regulamentação do exercício das profissões de 

engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, regida pelo Decreto nº 23.569, de 11 de 

dezembro de 1933, foi revogado pela Lei nº 5.194/66.  

Uma das modificações mais importantes, relacionada a esse estudo, está 

no fato de que a Lei nº 5.194/1966 concentra e uniformiza as atividades e as 
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atribuições profissionais de engenheiros, arquitetos e agrônomos. Outra 

modificação, não menos importante, está em seu Artigo 1º, descrito adiante. 

A Lei nº 5.194/1966 sancionada em 24 de dezembro de 1966 pelo então 

presidente do Brasil Humberto de Alencar Castelo Branco, publicada três dias 

depois, regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro 

Agrônomo e deixa nítido seu caráter humanista. No Título I – Do Exercício 

Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, Capítulo I – Das 

Atividades Profissionais, Seção I – da Caracterização e Exercício das Profissões, 

apresenta: 

Art. 1º - As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-

agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e 

humano que importem na realização dos seguintes 

empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

b) meios de locomoção e comunicações; 

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, 

nos seus aspectos técnicos e artísticos; 

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de 

água e extensões terrestres; 

e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

 

Ainda no Capítulo I do Título I, a Seção IV apresenta as atribuições 

profissionais e coordenação de suas atividades:  

Art. 7º- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 

arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em (grifos no 

original): 

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 

estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada;  

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, 

obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e 

desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 

pareceres e divulgação técnica; 

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 

e) fiscalização de obras e serviços técnicos; 



45 

f) direção de obras e serviços técnicos; 

g) execução de obras e serviços técnicos; 

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

Parágrafo único - Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-

agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. 

 

No Título II – Da fiscalização do exercício das profissões, Capítulo I – Dos 

órgãos fiscalizadores, a Seção I da Lei nº 5.194/1966 trata da Caracterização e 

Exercício das Profissões: 

Art. 24 - A aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e 

fiscalização do exercício e atividades das profissões nela reguladas 

serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA), organizados de forma a 

assegurarem unidade de ação. 

 

Em conformidade com o Decreto nº 23.569 de 1933, ainda na Seção I, a 

Lei nº 5.194/1966 em seu o Artigo 26 reafirma a responsabilidade do CONFEA: 

Art. 26 - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, (CONFEA), é a instância superior da fiscalização do 

exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia. 

 

De uso das suas atribuições, o CONFEA, através da Resolução CONFEA 

nº 218 de 29 de junho de 1973 que discrimina atividades das diferentes modalidades 

profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, resolve: 

Art. 2º - Compete ao Arquiteto ou Engenheiro Arquiteto: 

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e 

monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; planejamento 

físico, local, urbano e regional; seus serviços afins e correlatos. 
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Com amparo na Lei nº 5.194 de 1966, em 22 de agosto de 2005, a 

Resolução CONFEA nº 1.01021, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição 

de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de 

atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, substituiu a 

Resolução CONFEA nº 218 de 1973 na definição sistemática das atividades das 

diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e no 

Artigo 6º dispõe: “Aos profissionais dos vários níveis de formação das profissões 

inseridas no Sistema CONFEA/CREA é dada atribuição para o desempenho integral 

ou parcial das atividades estabelecidas no artigo anterior [...]”22. 

O perfil desejado do formado em Arquitetura e Urbanismo apresenta-se, 

de forma mais detalhada, no Parecer MEC/CNE/CES nº 112, aprovado em 06 de 

abril de 2005 que diz: 

O perfil do egresso de um curso de Arquitetura e Urbanismo 

envolverá uma formação de profissional generalista, apto a 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 

sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e 

construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a 

edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização 

do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente 

natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. (Disponível 

em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0112_05.pdf> 

Acesso em: 23/08/2012). 

 

A fiscalização do exercício profissional passa a ter como parâmetro as 

atividades designadas no Artigo 5º da Resolução de 2005 que entrou em vigência 

em 2007. O Quadro 6 apresenta as atividades estabelecidas nas Resoluções 

CONFEA de 1973 e 2005, destacando-se as poucas diferenças. 

                                                           

21 A Resolução CONFEA nº 1.010 somente entrou em vigor em 1º de julho de 2007. 
22 Disponível em: <http://www.confea.org.br/media/res1010.pdf> Acesso em: 23/09/2012. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces0112_05.pdf
http://www.confea.org.br/media/res1010.pdf
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Quadro 6 – Resoluções CONFEA – 1973 e 2007 
Fonte: Adaptado a partir das informações obtidas em: 

<http://www.confea.org.br/media/res1010.pdf> Acesso em: 23/09/2012. 

Quadro 6 – Resoluções CONFEA - 1973 e 2007 

http://www.confea.org.br/media/res1010.pdf
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Conforme é possível destacar, incluiu-se a gestão às atividades de 

supervisão, coordenação e orientação técnica; a coleta de dados ao estudo, 

planejamento, projeto e especificação. Ao estudo de viabilidade técnico-econômica, 

acrescentou-se técnico-econômica e ambiental; nas atividades sobre vistoria incluiu-

se auditoria e arbitragem e sobre ensino e pesquisa, treinamento. A operação e 

manutenção foram acrescentadas às atividades execução de instalação, montagem 

e reparo. 

Em 31 de dezembro de 2010 Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente 

do Brasil, sanciona a Lei nº 12.378 que regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs e 

faz as seguintes alterações: CONFEA – até então Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia, passa a se denominar Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia e os CREAs, de Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia para Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.  

Todas as atividades do Arquiteto e Urbanista apresentadas na Lei nº 

12.378/2010 aplicam-se aos diversos campos de atuação, que também estão nelas 

explicitados, a saber: I – Da Arquitetura e Urbanismo; II – da Arquitetura de 

Interiores; III – da Arquitetura Paisagística (as atividades dos três primeiros campos 

referem-se à concepção e execução de projetos); IV – do Patrimônio Histórico 

Cultural e Artístico; V – do Planejamento Urbano e Regional; VI – da Topografia 

(elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a 

realização de projetos); VII - da Tecnologia e resistência dos materiais; VIII - dos 

sistemas construtivos e estruturais; IX - de instalações e equipamentos referentes à 

arquitetura e urbanismo, X - do Conforto Ambiental (técnicas referentes ao 

estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas) e XI - 

do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento 

Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento 

Sustentável. 

O campo do Planejamento Urbano e Regional, um dos mais complexos, 

foi destacado no corpo da lei porque envolve: 

Planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço 

urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de 

infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, 
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sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão 

territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, 

desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 

urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário 

urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em 

áreas urbanas e rurais. (Lei nº 12.378/2010, Art. 2º, Parágrafo único, 

inciso V). 

 

Semelhante à Resolução anterior, a nova Lei dispõe sobre as atividades e 

atribuições do Arquiteto e Urbanista. As atividades estabelecidas na Resolução de 

2005-2007/CONFEA e na Lei de 2010 estão apresentadas no Quadro 7. 

Verifica-se que as atividades sobre estudo de viabilidade técnico-

econômica e ambiental treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 

experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão novamente sofreram 

alterações, a primeira ficou reformulada para estudo de viabilidade técnica e 

ambiental e a outra para treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. Em 

compensação, à atividade padronização, mensuração e controle de qualidade 

acrescentou-se desenvolvimento, análise, experimentação e ensaio; a produção 

técnica e especializada foi alterada para produção e divulgação técnica e 

especializada. Ainda, sete atividades da Resolução CONFEA de 2007 foram 

agrupadas num mesmo item na Lei de 2010 e reescritas como execução, 

fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 
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Quadro 7 – Resolução CONFEA nº 1.010/ 2005-2007 e Lei nº 12.378/2010 
Fonte: Elaborado pela autora através da Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005 e da Lei 

nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

Quadro 7 – Resolução CONFEA nº 1.010/ 2005-2007 e Lei nº 12.378/2010 
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3 EDUCAÇÃO E ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 

Reflexões sobre o ensino da Matemática no Brasil e o ensino da 

Matemática na Arquitetura ocupam este capítulo que traz, em seu início, 

considerações sobre a Educação citando alguns estudiosos a respeito da pedagogia 

e do ensino da matemática.  

Em seguida mostra aspectos do que acontece nas pesquisas sobre a 

aprendizagem e o conhecimento da matemática no Brasil e se encerra na busca da 

matemática na formação e na profissão do arquiteto. 

Entre os subsídios na organização do pensamento e do raciocínio lógico, 

a matemática – ou o conhecimento matemático – ocupa lugar de destaque. Esse é 

um dos fatores mais relevantes que justificam a importância da aprendizagem da 

matemática que, por vezes, é concebida de forma simples e até intuitiva e, por 

outras, é vista como uma ciência exata de alto grau de dificuldade. Sim, a 

matemática é assim – simples. Mas também complexa. 

Essa bivalência preocupa os pesquisadores que investigam a 

aprendizagem e o ensino da matemática, gerando inúmeros estudos sobre o tema. 

Compreendendo didática, metodologias, conteúdos, organização do 

tempo e da carga-horária; relações entre alunos e professores, além de outros itens, 

estudos sobre o ensino-aprendizagem da matemática, de acordo com a faixa etária 

e nível de ensino, foram desenvolvidos ao longo do tempo. 

O início da sistematização da pedagogia e da didática no Ocidente se deu 

com o filósofo Comênio23 (1592-1670), pensador tcheco considerado o primeiro 

grande nome da moderna história da educação, na sua mais importante obra – 

Didactica Magna (1630) que contribuiu para criar uma ciência da educação e uma 

técnica de ensino que centrava o fenômeno educativo no aluno. Comênio, conhecido 

como “o pai da pedagogia moderna”, resumiu o seu conceito de ensino em uma 

única frase: “ensinar tudo a todos”. Importante ressaltar que suas teses educativas, 

                                                           

23 Nome tcheco: Jan Amos Komenský - em latim: Comenius. 
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passados mais de quatro séculos de sua morte, ainda estão em vigor, e é dele a 

ideia da organização escolar que hoje se conhece. Segundo PIAGET (2010, p. 27) 

Numa época em que o ensino nem tinha uma organização estável, 

nem em programas gerais, Comênio se esforça, simultaneamente 

para construir uma estrutura administrativa racional e programas 

graduais e coerentes. Toda essa elaboração, analisada 

detalhadamente, está dominada por uma dupla exigência de 

unidade: a unidade horizontal, ou seja, programas para cada nível, e 

a unidade vertical que prevê a hierarquia dos graus de ensino. 

 

Nos estudos sobre o ensino da matemática destaca-se Guy Brousseau 

(NOVA ESCOLA, 2009), um dos pioneiros da didática da matemática, que 

desenvolveu uma teoria para compreender as relações que acontecem entre alunos 

professor e o saber em sala de aula, acrescentando, ainda, outro elemento – o meio 

em que a situação evolui.  

A teoria desenvolvida por Guy Brousseau, denominada Teoria das 

Situações Didáticas, baseia-se no princípio de que “cada conhecimento ou saber 

pode ser determinado por uma situação" (Id., s/p) e lhe rendeu, em 2003, a 

“medalha Felix Klein”24 – prêmio concedido quando do reconhecimento de sua teoria 

pela Comissão Internacional de Instrução Matemática25 (ICMI). Um dos marcos 

desse estudo é a concepção inovadora do erro, que deixa de ser um desvio 

imprevisível para se tornar um obstáculo valioso e parte da aquisição de saber. 

Também reconhecidos pela ICMI estão Ubiratan D’Ambrósio e Jeremy 

Kilpatrick. D’Ambrósio, o único brasileiro a ter tal reconhecimento, recebeu a 

premiação especialmente pelos seus trabalhos em etnomatemática – proposta 

metodológica26 sobre o ensino da matemática da qual a premissa é levar em 

consideração a realidade sociocultural do aluno, o ambiente em que ele vive e o 

                                                           

24 A medalha Felix Klein é dada ao pesquisador que possui uma grande realização durante a sua 

vida.  
25 A Comissão Internacional de Instrução Matemática conhecida como ICMI (do inglês International 

Commission on Mathematical Instruction) ou IMUK (do alemão Internationalen Mathematischen 

Unterrichtskommission) é uma organização internacional fundada em Roma, durante o 1º Congresso 

Internacional de Matemáticos, em 1908. 
26 Usa-se a expressão proposta metodológica ao se referir à etnomatemática, porém a definição do 

conceito ainda vem sendo estudada pelos pesquisadores da área de educação matemática. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medalha_Felix_Klein
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMI
http://pt.wikipedia.org/wiki/IMUK
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Matem%C3%A1ticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Internacional_de_Matem%C3%A1ticos
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conhecimento que ele traz de casa. Ele afirma que “matemática é raciocínio” e que 

“ser racional é encontrar caminhos para uma situação nova”. (D’Ambrosio, apud 

Diário do Grande ABC, 2003, p.3)27. 

D’Ambrósio cita dois aspectos que, resumidamente, explicam sua 

proposta sobre a etnomatemática, são eles: “A teoria nos ensina a dar importância 

ao contexto e ao ambiente cultural no qual a matemática se desenvolve. [...] A teoria 

intervém na solução da situação que se apresenta e no conhecimento dessa 

situação.” E assegura ainda que, “para essa teoria ser efetivamente colocada em 

prática, é imprescindível uma mudança de atitude do educador” (Id., p.3). 

O norte-americano Jeremy Kilpatrick membro do grupo responsável pelo 

Education Policy White Papers28, que tem como missão ajudar a entender quais os 

problemas do sistema de ensino dos EUA, recebeu em 2007 a medalha Felix Klein 

em reconhecimento a sua longa carreira em pesquisa e desenvolvimento da 

Educação Matemática. 

Em dezembro de 2008, Kilpatrick esteve no Brasil participando da Escola 

de Altos Estudos29, projeto de cooperação acadêmica internacional em nível de pós-

graduação, sob a gestão da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o objetivo de fomentar o intercâmbio 

internacional de docentes e pesquisadores de alto nível como reforço aos programas 

de pós-graduação stricto sensu ministrados no País. Nessa ocasião, ele afirmou que 

“quem leciona Matemática muitas vezes não conhece a matéria a fundo e, 

consequentemente, não consegue ensiná-la” 30. 

Falando sobre o Pisa – Programa Internacional de Avaliação de Alunos e os 

resultados dos brasileiros, Kilpatrick aponta a importância da formação docente e as 

características desses programas. Ele afirmou que alguns programas nos EUA 

começaram a fazer o que é feito na Alemanha e resumiu o desenvolvimento desse 

                                                           

27 Disponível em: <http://etnomatematica.org/articulos/boletin.pdf> Acesso em: 22/10/2012. 
28 Education Policy White Papers – relatório de recomendações em políticas educacionais, solicitado 

pelo governo norte-americano. 
29 Escola de Altos Estudos – Projeto instituído pelo Decreto nº 5.801 de 8 de junho de 2006, pelo 

então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 
30 SATO, Paula. Entrevista Jeremy Kilpatrick. Entrevista dada em dezembro de 2008, publicado em 

02 de abril de 2009. Disponível em: <http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/jeremy-

kilpatrick-432564.shtml> Acesso em: 22/10/2012. 

http://etnomatematica.org/articulos/boletin.pdf%3e%20Acesso%20em:%2022/10/2012
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programa dizendo: “Os recém-formados têm muita ajuda nos dois primeiros anos de 

trabalho, que funcionam como uma extensão da formação. Durante esse período, os 

formadores checam como eles estão se saindo e dão auxílio”. (Id., s/p). 

No Brasil, praticamente, não existe esse acompanhamento, exceto em 

casos bem específicos como, por exemplo, o Programa de Mentoria (PM) (online) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)31, no interior de São Paulo, desde 

2004 – o primeiro trabalho desse gênero no Brasil. 

A construção do PM foi de responsabilidade das pesquisadoras Profa. 

Dra. Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali, Profa. Dra. Regina Maria Simões 

Puccinelli Tancredi; Profa. Dra. Maria da Graça Nicoletti Mizukami e das mentoras32 

participantes do projeto. O programa foi concebido com o intuito de, segundo as 

pesquisadoras, “ajudar os professores novatos a se envolverem com seu próprio 

aprimoramento e a se sentirem mais confortáveis na profissão”. (TANCREDI, 

MIZUKAMI, REALI, 2012, p. 64). 

O PM teve como objetivo: o desenvolvimento profissional de professores 

iniciantes com auxílio de mentores, a formação dos mentores para atuar online e 

investigar os processos formativos decorrentes.  

O apoio aos professores iniciantes no exercício da docência teria de ser 

sistematizado, conforme as mesmas pesquisadoras, 

Para diminuir as dificuldades dessa fase, os professores iniciantes 

algumas vezes contam com os professores mais experientes, que 

solidariamente os apoiam em suas iniciativas e discutem com eles 

seu ensino; outras vezes essas conversas ocorrem entre professores 

da mesma fase da carreira. Mas, na inexistência de políticas 

educacionais voltadas para tal apoio, trata-se mais de um trabalho 

voluntário, feito pela boa vontade e compromisso dos mais 

experientes ou da partilha das necessidades e dilemas entre os 

novatos. Nesse vácuo, sem apoio sistemático, os professores 

iniciantes vão se constituindo professores experientes e 

                                                           

31 Financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo no âmbito do 

Programa Ensino Público. 
32 No PM mentoras são: professoras experientes no trabalho docente ou na formação de professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental. 
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desenvolvendo suas competências profissionais num processo de 

ensaio e erro. (TANCREDI, et ali, 2012. Mentores e Professores 

Iniciantes em Interação: possibilidades formativas da educação 

online. (Disponível em: 

<http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.files.

wordpress.com/2012/04/ufscar_edutechi_2012.pdf>Acesso em: 

07/11/2012). 

 

O PM permitiu, também, compreender como se configura e como pode 

ser desenvolvida a base de conhecimentos de professores iniciantes e mentores 

experientes, ao interagirem online. 

A respeito do ensino e aprendizagem da Matemática no Brasil e no 

mundo, Kilpatrick observou, na mesma entrevista, que “não há como fugir de um 

modelo que tem como foco levar os alunos a tirar boas notas em avaliações fora da 

escola”. Ainda nessa entrevista, Kilpatrick revela a importância dos pesquisadores 

analisarem as respostas dadas às questões e justifica afirmando: “Se nada for feito 

com esses resultados, a avaliação não faz muito sentido”. Além disso, deixou vários 

registros sobre os problemas, além de registros das ideias do que pode ser feito 

para uma melhora no ensino da Matemática dos quais, devido à relevância a este 

estudo, destaca-se:  

Sobre o ensino da Matemática –  

− A disciplina continua sendo trabalhada do mesmo modo há diversas 

gerações; 

− houve mudanças no [o] que ensinar, mas são difíceis de acontecer 

alterações no como fazer (grifo no original); 

− para que a turma avance, os professores precisam aplicar novos 

conceitos, o que é difícil para os professores que não dominam o 

conteúdo. Esses preferem ensinar do “jeito antigo”, pois fazem uso 

da resposta apresentada ao final do livro mesmo sem a 

compreensão de como chegar até ela; 

− o ensino é muito tradicional porque, em sua maioria, os educadores 

não tem chance de se aprofundar na área. 

 

http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.files.wordpress.com/2012/04/ufscar_edutechi_2012.pdf
http://revistacontemporaneidadeeducacaoetecnologia02.files.wordpress.com/2012/04/ufscar_edutechi_2012.pdf
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Na mesma entrevista, ao ser perguntado sobre as possibilidades de o 

Brasil aumentar o nível de exigência, com relação ao desempenho dos jovens, em 

Matemática, Kilpatric respondeu:  

O ideal é estabelecer metas tão elevadas quanto possível e, então, 

fazer os encaminhamentos no sentido de atingi-las. A formação e as 

condições de trabalho podem ser melhoradas, e não é apenas mais 

dinheiro que vai tornar isso possível. A sociedade deve se convencer 

de que necessita de professores bem preparados para que a 

Educação melhore. Só assim vai consegui-los. É importante ainda 

descobrir quais programas de qualificação funcionam melhor e achar 

uma maneira de fazer com que preparem mais gente. Outro caminho 

é encontrar onde estão os profissionais bem qualificados e a razão 

pela qual eles são melhores que os demais. (s/p). 

 

Sobre as razões de o Brasil ter um histórico de desempenho ruim em 

avaliações de Matemática, Kilpatric explicou, na mesma entrevista, que: 

O Pisa (sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos), que é o indicador mais usado, não é muito relacionado com 

o currículo, mas com o uso da Matemática no mundo. Ele é aplicado 

a jovens de 15 anos, não importando em que série estão. O objetivo 

é avaliar como eles conseguem se valer da Matemática para resolver 

problemas. Os brasileiros e norte-americanos, dizem os resultados, 

não sabem como utilizar o que aprenderam na escola. O Pisa requer 

raciocínio para a resolução de problemas complicados, o que eles 

não estão fazendo. O resultado negativo revela algo sobre o trabalho 

desenvolvido nas escolas. (s/p). 

 

Lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) – órgão ligado às Nações Unidas (ONU) – em 1997, o Pisa é um 

estudo internacional que, a cada três anos, avalia jovens de 15 anos, idade em que 

se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, 

sobre conhecimentos de leitura, matemática e ciências, cuja principal finalidade é 

produzir indicadores dos sistemas educacionais ou, em outras palavras, avaliar os 

sistemas de ensino em todo o mundo. A cada edição enfatiza-se uma dessas três 

áreas de estudo. No Brasil, a prova é aplicada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  
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A ênfase da avaliação do Pisa de 2000 e 2009 foi leitura, em 2003 a 

avaliação teve ênfase em matemática e, em 2006, em ciências. Aplicado por 

amostragem, em 2009, o Pisa avaliou 470 mil estudantes de 65 países; no Brasil 

foram 950 escolas e pouco mais de 20 mil alunos. 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita ajustado pelo poder de compra 

(Dólar PPP), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Gini para a 

distribuição de renda são os três indicadores utilizados pelo Pisa para caracterizar o 

desenvolvimento socioeconômico dos países participantes, pois as variações entre 

os diferentes países em termos socioeconômicos são consideradas na análise dos 

resultados, contudo o desempenho é medido em função do nível dos alunos. 

No Relatório Nacional Pisa 2000, publicado em dezembro de 2001 esses 

três indicadores estão assim definidos: 

PIB per capita – “Trata-se do valor total da produção de bens e 

serviços de um país [dividido pelo número de habitantes]. Os dados 

são calculados com base no poder de compra da moeda local 

[preços correntes] e são convertidos para o poder de compra do 

dólar americano”. 

IDH: “O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado 

segundo metodologia do programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), representa três características desejáveis 

e esperadas do processo de desenvolvimento humano: 1) a 

longevidade da população – expressa pela esperança de vida; 2) seu 

grau de conhecimento – traduzido por duas variáveis educacionais: a 

taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrícula 

nos três níveis de ensino; e 3) sua renda ou PIB per capita, ajustada 

para refletir a paridade do poder de compra entre países”. 

Índice de Gini : “mede a desigualdade na distribuição de renda. 

Apresenta valores no intervalo 0 (perfeita igualdade) a 100 (máxima 

desigualdade), quando então é interpretado como se toda a renda 

fosse apropriada por uma única pessoa”. (Disponível em: 

<http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/programmeforint

ernationalstudentassessmentpisa/33683964.pdf> p. 24. Acesso em: 

29/10/2012). 

 

http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33683964.pdf
http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33683964.pdf
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Abrangendo mais de 60 países, a 5ª edição do Pisa realizada em maio de 

2012 voltou a ter ênfase em Matemática, a prova brasileira envolveu 902 escolas e 

27.712 estudantes. A divulgação do resultado dessa edição está prevista para 

dezembro de 2013 e o projeto básico para sua aplicação desenvolvido e publicado 

pelo INEP, obedecendo aos critérios da OCDE, pode ser encontrado no site do 

INEP33. 

Considerando que o Pisa é aplicado a jovens de 15 anos e que, portanto, 

ainda não chegaram à terceira série do Ensino Médio, buscam-se informações sobre 

o conhecimento matemático dos alunos ao concluírem essa fase do Ensino, para 

tanto recorre-se aos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

A avaliação do ENEM é realizada nas áreas: Redação, Linguagens e 

códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências humanas e 

suas tecnologias e Ciências da natureza e suas tecnologias, a cada ano o INEP 

informa, apenas, a nota média do exame, as notas máximas e mínimas de cada 

área e a nota de cada escola. Ou seja, não há dados disponíveis para que se possa 

estabelecer qualquer relação ou parâmetro sobre o conhecimento desses alunos 

sobre a matemática. 

Os números do Pisa são apresentados na Tabela 1 enfatizando os 

resultados dos brasileiros em todas as suas edições e relacionando os resultados da 

Matemática com os demais países da OCDE. 

Sobre os resultados do Pisa 2009, indicadores da OCDE, mostraram que 

“além de fornecer rankings globais, os analistas foram capazes de descobrir quais 

sistemas educacionais estão oferecendo aos alunos a melhor formação para entrar 

na força de trabalho de amanhã, e por quê”. (OCDE, s/d, s/p34).  

Isso evidencia a importância do ensino e da aprendizagem nos níveis 

Fundamental e Médio, mostrando que uma boa formação inicial irá estruturar a base 

do conhecimento profissional e a continuidade do estudo no ensino superior.  

 

                                                           

33 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/itens/2011/projeto_basico_aplicacao_pisa_201

2_rev2.pdf> Acesso em: 28/10/2012. 
34 Disponível em: <http://www.oecd.org/pisa/> Acesso em: 27/10/2012. 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/itens/2011/projeto_basico_aplicacao_pisa_2012_rev2.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/itens/2011/projeto_basico_aplicacao_pisa_2012_rev2.pdf
http://www.oecd.org/pisa/
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 DP = Dados em fase de processamento                       -                        NE = Dados não encontrados 

 Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados obtidos em: OCDE/INEP. 

 

Ao longo dos últimos nove anos, observa-se que, a cada versão do Pisa, 

o Brasil cresce, sobretudo, em Matemática. Apesar de os resultados brasileiros 

aumentarem a cada edição do Pisa, em 2009, entre 65 países, a média do Brasil de 

401 pontos deixou o país com a 53ª colocação ficando atrás de países como 

Bulgária, Romênia, Chile, México e Uruguai e à frente apenas da Colômbia, 

Kazaquistão, Argentina, Tunísia, Azerbaijão, Indonésia, Albânia, Catar, Panamá, 

Peru e Quirguistão. Naquele ano, a média da OCDE foi de 496 pontos e os cinco 

melhores resultados variavam entre 577 e 541 pontos. Os cinco melhores colocados 

foram China (Xangai), com 577 pontos, Hong Kong, com 546, Finlândia e Cingapura, 

com 543, e Coréia do Sul, com 541. 

Quadro 8 – O Pisa e as escolas brasileiras - 2009 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados obtidos em: OCDE e globo.com 

 

Tabela 1 - Dados sobre a participação do Brasil no Pisa. 

Quadro 8 – O Pisa e as escolas brasileiras - 2009 
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Os 20.127 alunos brasileiros obtiveram média geral de 401 pontos no 

Pisa 2009. Ao separarmos esses alunos conforme a escola que frequentam: 

federais; particulares e públicas - estaduais e municipais, tanto a média como a 

posição do Brasil se alteram como mostramos no Quadro 8: 

 Um dos fatores que influenciam nos resultados do Pisa é a renda 

nacional, conforme indicado no texto destino: educação (2011) 

Países com maior renda nacional tendem a apresentar melhor 

desempenho. Os dados sugerem que 28% da variação entre os 

escores médios dos países podem ser previstos tomando por base 

seu Produto Interno Bruto (PIB) per capita. No entanto, essa relação 

não é determinística. Países como Finlândia ou Nova Zelândia tem 

escores médios mais elevados do que se poderia prever com base 

em seu PIB per capita. Já países como os Estados Unidos ou a Itália 

mostram desempenho inferior ao que seria de se esperar com base 

no mesmo parâmetro. (p. 11) 

 

Nesse sentido, o que ocorreu com os Estados Unidos e a Itália em 

relação aos outros países, se repete em São Paulo em comparação aos demais 

estados brasileiros. Apresentando o 2º maior PIB per capita do país, perdendo 

apenas para o Distrito Federal, São Paulo apresenta baixo desempenho em 

Matemática no Pisa de 2009 – o pior resultado da Região Sudeste. Com o objetivo 

de enfatizar tal deficiência na área de Matemática em São Paulo, onde este estudo 

se realizou, são apresentados os dados da Tabela 2. 

“O ritmo do crescimento econômico não acompanha o da educação e 

cada vez mais o país sofre com a falta de profissionais qualificados”. Essa é uma 

das conclusões, sobre os resultados do Brasil no Pisa/2009, apresentada no texto 

destino: educação (2011, p. 124). Com os números apresentados na Tabela 2 

podemos dizer o mesmo em relação a São Paulo. 
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* Valor referente à pontuação média                                            ** Valor referente ao PIB total 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados obtidos em: MEC, OCDE, IBGE e Revista VEJA35. 

 

É compreensível que, quando chegam à graduação, os alunos deveriam 

ter acumulado conhecimentos em todas as áreas de estudo desenvolvidas no ensino 

médio. Porém alguns não assimilam todas as disciplinas e, no caso específico da 

Matemática apenas parte dos conteúdos são assimilados. Essa constatação 

atrelada à não existência, devido a não obrigatoriedade, da disciplina de Matemática 

nos currículos dos cursos de Arquitetura justifica o estudo realizado no sentido de 

verificar qual Matemática o arquiteto utiliza no desenvolvimento de suas atividades e 

que conceitos e procedimentos precisa saber. 

Como já descrito nesse estudo, a exclusão (ou, pelo menos, a não 

obrigatoriedade) da Matemática na grade curricular dos cursos de arquitetura, foi 

gerada pela proposta curricular desenvolvida pelos Seminários organizados, em 

1994, pela SESu. 

                                                           

35 Conforme informações disponíveis em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17573> Acesso em: 

27/10/2012; 

<http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpis

a/33683964.pdf> Acesso em: 29/10/2012; 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2025&id_pagina=

1> Acesso em: 20/10/2012 e <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/pisa-2009> Acesso em: 

29/10/2012. 

Tabela 2 - Relação entre o PIB – Brasil – Região Sudeste e o desempenho da 

Matemática no Pisa 2009. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17573
http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33683964.pdf
http://www.oecd.org/education/preschoolandschool/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33683964.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2025&id_pagina=1
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2025&id_pagina=1
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/pisa-2009
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Nos estudos durante esses Seminários constataram que a média nacional 

de conclusão do curso dava-se em torno de seis a sete anos e os indicadores 

apresentados revelaram que essa expressiva retenção por reprovação se dava nas 

disciplinas de matemática e física. Isso remete aos resultados do Pisa a respeito da 

dificuldade sobre a matemática. Esse fato é causa e consequência – causa 

enquanto índice de reprovação e, – consequência, assim como os resultados do 

Pisa, se observado o processo de ensino-aprendizagem que vem sendo 

desenvolvido na matemática. Como disse Kilpatrick, quinze anos depois dos 

Seminários SESu/1994, “a disciplina continua sendo trabalhada do mesmo modo há 

diversas gerações” e ainda, segundo ele, “o ensino é muito tradicional porque, em 

sua maioria, os educadores não tem chance de se aprofundar na área”. 

Também durante os Seminários SESu/1994 verificaram que os altos 

índices de reprovação nem sempre atingiam disciplinas que tinham como 

instrumental básico a matemática e a física; os professores dessas (outras) 

disciplinas afirmaram “não identificar deficiências expressivas de conhecimentos de 

física ou matemática em seus alunos” sugeriram, então, que os conteúdos de 

matemática e física necessários ao aprendizado e à prática da Arquitetura e do 

Urbanismo deviam ser aprofundados e incluídos nos programas relativos às 

matérias profissionais. Acatando tais considerações, a lei instituída diante da 

formalização desse processo – Portaria MEC nº 1.770/1994, resolveu em seu 

parágrafo 5º: “Os Sistemas Estruturais consideram, além do que lhe é peculiar, o 

estudo da resistência dos materiais, estabilidade das construções e do projeto 

estrutural, utilizando o instrumental da matemática e da física”. Porém, tal 

determinação não consta das legislações subsequentes – Resolução 

MEC/CNE/CES nº 6/2006 que revogou a Portaria de 1994 e Resolução 

MEC/CNE/CES nº 2/2010, em vigor. 

Concluíram, nos Seminários SESu/1994, que o método de abordagem, e 

não o conteúdo daquelas matérias (Matemática e Física), cria dificuldades aos 

estudantes. Tal conclusão vai ao encontro das considerações de Kilpatrick sobre  

ensino da matemática, modos diferentes de ensinar, mudanças no que ensinar e no 

como fazer, o trabalho desenvolvido nas escolas e a qualificação dos professores. 

Ele deixa claro que “houve mudanças no o que ensinar, mas são difíceis de 

acontecer alterações no como fazer” e explica, “os professores precisam aplicar 

novos conceitos, o que é difícil para os professores que não dominam o conteúdo”. 
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Estudos sobre reorganização de currículos possibilitam diálogos 

interdisciplinares no âmbito dos processos pedagógicos em que estes estão 

pautados, porém, o processo não será bem sucedido se permanecer imutável 

quanto à metodologia e o meio em que isto se dá - apenas alterar as grades 

curriculares pode não ser suficiente.  

Concebe-se a ideia de que a Matemática se apresenta, no mínimo, como 

um enorme entrave nos cursos de arquitetura. Seria suficiente incluir a matemática, 

conforme sugestão da proposta da SESu/1994, nos programas relativos às matérias 

profissionais? 

Assim, procura-se pela Matemática na atuação e na formação do 

arquiteto observando – as “entrelinhas” das grades curriculares e dos planos de 

ensino, alguns projetos e, o desenvolvimento das atividades das aulas de outras 

disciplinas dos cursos de arquitetura, por meio de seus professores. 

Para finalizar este capítulo que versa sobre a importância do 

conhecimento da matemática na escola básica e, em especial, da existência ou não 

da matemática nos cursos de Arquitetura, seguem imagens de monumentos e 

projetos que foram, ou poderiam ter sido, elaborados por arquitetos e que sugerem 

as seguintes indagações: – Quem está por detrás destas obras? – O quê está por 

detrás destas obras? 

 

 

Pirâmide de Quéops –  

 

As grandes pirâmides de Gizé foram 

construídas há mais de 2500 anos a.C. 

Permanecem praticamente intactas até 

hoje. 

Das pirâmides de Gizé, a pirâmide 

Quéops é considerada a maior e mais 

pesada obra já construída pelo homem.  

Disponível em: <http://www.infoescola.com/>. Acesso em: 03/12/2012. 

http://www.infoescola.com/historia/piramides-do-egito/
http://www.infoescola.com/
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/03/piramide-de-queops.jpg
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Jardins suspensos da Babilônia –  

 

Também chamados de Jardins Suspensos de 

Semiramis. 

Foram construídos no século VI a.C., no sul da 

Mesopotâmia, na Babilônia. 

É considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo 

Antigo, apesar de não se ter registros de sua 

existência em pesquisas arqueológicas. 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/>. Acesso em: 03/12/2012. 

 

Templo de Ártemis em Éfeso –  

 

Localizava-se em Éfeso, na atual Turquia.  

Sua construção se deu por volta de 550 a.C. 

e levou cerca de 200 anos para ser concluída. 

Obra do arquiteto cretense Quersifrão e de 

seu filho Metagenes. 

 

Disponível em: <http://www.mundodasdicas.org/as-7-maravilhas-do-mundo-antigo-datas-e-

criadores/>.  Acesso em: 03/12/2012. 

 

Mausoléu de Halicarnasso – 

Tumba construída entre 353 e 350 a.C. em 

Halicarnasso (atual Bodrum, Turquia). 

A obra dos arquitetos gregos Sátiro e Pítis levou 10 

anos para ser concluída. 

 

Disponível em: 

 <http://gatopeleque.blogspot.com.br/2012/02/mausoleu-de-

halicarnasso.html>. Acesso em: 03/12/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Semiramis
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VI_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia
http://www.infoescola.com/arquitetura/sete-maravilhas-do-mundo-antigo/
http://www.infoescola.com/arquitetura/sete-maravilhas-do-mundo-antigo/
http://www.infoescola.com/
http://www.mundodasdicas.org/as-7-maravilhas-do-mundo-antigo-datas-e-criadores/
http://www.mundodasdicas.org/as-7-maravilhas-do-mundo-antigo-datas-e-criadores/
http://pt.wikipedia.org/wiki/353_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/350_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodrum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
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Farol de Alexandria –  

Construído pelo arquiteto grego Sóstrato de 

Cnido em 280 a.C. para servir de entrada no 

porto e informar os navegantes da proximidade 

de terras. 

Construído na Ilha de Faros e, por causa do 

nome da ilha, todas as construções até hoje, 

com o mesmo objetivo, são chamadas de farol. 

Disponível em: <http://liceu1e.blogspot.com.br/2012/05/farol-de-alexandria-no-egito.html>. Acesso 

em: 03/12/2012. 

 

Igreja da Pampulha – 1940 

Belo Horizonte – Brasil 

 

 

 

 

 

Obra de Oscar Niemeyer - Disponível em: <http://www.flickr.com/photos/visitbrasil/6998657063/>. 

Acesso em: 01/12/2012. 

 

Edifício do Congresso Nacional – 1958 

Brasília – Brasil 

Obra de Oscar Niemeyer - Disponível em: <http://www.niemeyer.org.br/>. Acesso em: 03/12/2012. 

http://www.infoescola.com/grecia-antiga/farol-de-alexandria/
http://liceu1e.blogspot.com.br/2012/05/farol-de-alexandria-no-egito.html
http://www.flickr.com/photos/visitbrasil/6998657063/
http://www.niemeyer.org.br/
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Catedral de Brasília – 1958 

Brasília – Brasil 

Obras de Oscar Niemeyer - Disponíveis em: <http://www.niemeyer.org.br/>. Acesso em: 03/12/2012. 

 

Plantas detalhadas:  hidráulica, elétrica, ventilação, iluminação, paisagismo, lazer, 

acabamento... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.georgeoprojetos.blogspot.com/>. Acesso: 01/12/2012. 

Disponível em: <http://www.georgeoprojetos.blogspot.com/>. Acesso: 01/12/2012. 

Disponível em: <http://www.servico.mercadolivre.com.br/>. Acesso: 01/12/2012. 

Disponível em: <http://www.soprojetos.com.br/projetos-de-casas>. Acesso: 01/12/2012. 

 

http://www.niemeyer.org.br/
http://www.georgeoprojetos.blogspot.com/
http://www.georgeoprojetos.blogspot.com/
http://www.servico.mercadolivre.com.br/
http://www.soprojetos.com.br/projetos-de-casas
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Uma simples casa... 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.dwgcursos.com.br/>. Acesso: 01/12/2012. 

 

Edifícios residenciais, conjuntos habitacionais, clubes, parques, hospitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.marianapesca.com.br/>. Acesso em: 01/12/2012. 

Disponível em: <http://www.londrina.olx.com.br/>. Acesso em: 01/12/2012. 

Disponível em: <http://www.obravipblogs.com.br/noticias/tecnologia-o-cubo-dagua-de-

pequim-virou-parque-aquatico/>. Acesso em: 08/12/2012. 

http://www.marianapesca.com.br/
http://www.londrina.olx.com.br/
http://www.obravipblogs.com.br/noticias/tecnologia-o-cubo-dagua-de-pequim-virou-parque-aquatico/
http://www.obravipblogs.com.br/noticias/tecnologia-o-cubo-dagua-de-pequim-virou-parque-aquatico/
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Até mesmo uma cidade inteira... 

 

Planejada –  

Urbanização, arruamento, paisagismo, pontes, aeroportos, parques, 

viabilização dos meios de transportes e do trânsito... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviraí36 – A 

Cidade em Forma 

de Sol: Marco 

Zero da Cidade – 

Praça Euclides 

Antônio Fabris. 

 

 

Foto: 

Nelson Domingos 

 

Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=797732>. Acesso em: 05/12/2012. 

                                                           

36 Naviraí está localizada no sul do Estado de Mato Grosso do Sul com 45 mil habitantes. A área total 

do município é de 3.163km² equivalente a 1,09% da área total de MS. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=797732
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... ou não! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.pulsarimagens.com.br/>. Acesso: 01/12/2012. 

 

São reconhecidas as imagens dos monumentos que fazem parte das sete 

maravilhas do mundo e das obras de Niemeyer, porém para identificar as imagens 

restantes, há a necessidade de referências; mas aquilo que se procura responder 

com essas figuras é: – Quem está por detrás dessas obras? – O quê está por detrás 

dessas obras? 

Desde a concepção da ideia até a execução da obra, passando pela 

elaboração do projeto; podem ser encontrados arquitetos, engenheiros, projetistas, 

tecnólogos, desenhistas, escultores, jovens talentosos, enfim, grandes equipes – E 

assim ter-se-ia respondido quem está por detrás dessas obras. 

Respondendo o que está por detrás dessas obras com uma nova 

pergunta – Os arquitetos, engenheiros, projetistas, tecnólogos, desenhistas, 

escultores, jovens talentosos, enfim, grandes equipes conseguiriam atingir seus 

objetivos sem utilizar a matemática? 

 

http://www.pulsarimagens.com.br/
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Seria esta uma alternativa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou a resposta? 

 

 

 

A gravura apresentada na tela do computador está disponível em: 

<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/a-arca-de-noe-para-colorir/index.php>. Acesso em: 

01/12/2012. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Este capítulo apresenta os dados e as primeiras análises, avaliando as 

informações obtidas neste estudo, tendo em vista os objetivos e a questão de 

pesquisa.  

Leis, regulamentações e escritos de estudiosos da área a respeito da 

formação e da atuação do arquiteto mostraram que, de um lado há a determinação 

de que os cursos de Arquitetura e Urbanismo devem propiciar, na formação de seus 

alunos, condições para que o futuro egresso alcance o perfil que eles estabelecem. 

Por outro lado, define-se a atuação do arquiteto quanto ao exercício de sua 

profissão, conforme mostra a figura. 

 

Entende-se que o aluno, com a formação de acordo com o que é  

determinado, atingirá o perfil estabelecido e, dessa maneira, estará apto a 

Figura 1 - Arquiteto - formação e atuação 
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desenvolver as atividades e atribuições que a profissão requer. Espera-se ser 

possível identificar se os arquitetos-professores entrevistados têm conhecimento das 

atividades e atribuições definidas para o exercício de sua profissão e se seus alunos 

conseguirão atingir o perfil desejado ao concluírem a sua formação em Arquitetura. 

Os entrevistados correspondem a 26,08% do corpo docente do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da IES A. Todos são arquitetos e possuem formação em 

mestrado ou doutorado também em Arquitetura. A Tabela 3 mostra que todos são 

graduados há mais de dez anos sendo que metade deles completou a graduação há 

mais de trinta anos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Professores entrevistados da IES A. 

 

Em síntese apresentada na figura 2 nota-se que a graduação de todos os 

professores em Arquitetura foi realizada em instituições renomadas, como as três 

que não foram especificadas – FAU-UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba, 

CT/UFC-Universidade Federal do Ceará e Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

Verifica-se, também, que os 12 arquitetos-professores participantes da 

pesquisa, tinham idade entre 36 e 71 anos sendo que metade deles estava na faixa 

dos 36 a 50 anos e a outra metade, na faixa dos 51 aos 71 anos. Apenas duas eram 

mulheres.  

      Tabela 3 - Tempo de formação dos entrevistados da IES A em Arquitetura. 
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No mestrado do entrevistado C, a banca de qualificação e a orientadora, 

encaminharam o projeto para o doutorado, assim sendo, este é o único arquiteto-

professor que não possui o título de mestre. 

 

A responsabilidade, a visão e a conscientização de todos os 

entrevistados, sobre o papel do arquiteto na contemporaneidade, impressionam. Os 

depoimentos a esse respeito se fundem dando a impressão de que estavam todos 

reunidos numa conversa prazerosa onde um completava ou comentava a fala do 

outro. Porém, as entrevistas foram individuais e nenhum deles teve conhecimento da 

resposta do outro. 

Destaca-se a colocação literal do entrevistado J, sobre o papel do 

arquiteto na sociedade contemporânea, 

O arquiteto trabalha com gêneros de primeira necessidade das 

pessoas - moradia, local de trabalho, meio de transporte e lazer - 

temos que distribuir com qualidade esses itens de forma homogênea, 

com equilíbrio e sustentabilidade em uma determinada região, que 

pode ser uma cidade – uma cidade do Brasil que é exemplo de falta 

de planejamento urbano. 

Figura 2 – Perfil dos entrevistados 
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Ele falou ainda sobre a função do planejamento, dos recursos e de um 

crescimento racional da cidade, a fim de se viver melhor. 

A resposta de G caminhou na mesma direção, ele disse: “O básico é 

ordenar o espaço no mais amplo significado do termo, dotando esse espaço para 

que o homem possa viver de modo pleno e o ideal é a utilidade” destacando que: 

“nem sempre precisa ser alçada [a arquitetura] na arte, a arte é uma consequência 

que pode, ou não, acontecer”. Enquanto E enfatiza “[...] mas há de se ter cuidado 

com a comunicação visual”. 

O entrevistado A resumiu essas ideias, ao dizer: “Criar espaços mais 

adequados para as pessoas viverem melhor”. No mesmo sentido têm-se as 

respostas de B e C: “a qualidade de vida do cidadão depende da qualidade da 

cidade, da mobilidade e da habitação” (B); “quando você tem uma cidade melhor, 

tudo fica melhor” (C). 

D e I sintetizaram afirmando que “o arquiteto deve ter uma visão social e 

analisar como isso interfere na arquitetura local ou da cidade”. 

A tudo isso E e K acrescentaram o uso das tecnologias na otimização dos 

espaços e a preservação da natureza. Os entrevistados F e H ressaltaram o 

crescimento da exigência da sociedade, pois esta está cada vez mais bem 

informada. 

A respeito do ‘como’ ou ‘do porquê’ escolheram ser arquitetos, pode-se 

afirmar, conforme indica a figura 3, que apenas um dos entrevistados o fez por 

segunda alternativa, pois desejava fazer Engenharia Naval, mas desistiu ao saber 

que deveria seguir a carreira militar. Todos os outros tiveram a arquitetura como 

primeira opção sendo que três deles mostraram aspirar algo mais quando disseram 

querer conciliar a criatividade e o alcance social, as ciências exatas ou o caráter 

humanista ao ofício do arquiteto. 

Fato comum nas famílias patriarcais brasileiras do século XX o que 

declarou o arquiteto-professor que tem mais de setenta anos de idade e mais de 

quarenta anos de graduado: “decidi ser arquiteto por influência de meu pai que era 

projetista”.  
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A docência fazia parte dos planos de nove entrevistados, o que equivale a 

75% do total, é o que mostra a figura 4, a seguir. Porém, o início da carreira docente 

em cursos de Arquitetura, de cada um deles, apresentou-se de forma diversificada. 

Dois buscaram a pesquisa e os cursos de pós-graduação – mestrado, outros dois 

começaram ministrando palestras; três foram convidados a ingressar no magistério 

por diferentes motivos, um pelo destaque em sua vida profissional, outro pela falta 

de professor na área, e o terceiro aceitou a indicação de amigos considerando a 

oportunidade como “um bico”. 

Entre os quatro que sempre quiseram ser professor, três já davam aulas 

para os colegas da sala, durante o ensino médio, e o quarto não conseguiu lembrar 

de seu início. 

Nota-se, também, que todos os entrevistados atuam há mais de dez anos 

em cursos de graduação em Arquitetura, sendo que dez deles, 83,33%, 

desenvolvem essa atividade no mínimo há dez e no máximo há quarenta anos e 

que, um deles atua na docência da arquitetura há mais de quarenta anos. 

 

Figura 3 – Arquiteto: Como? Por quê? 
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Na figura 5 destacam-se as expressões dos entrevistados “experiência 

profissional”, utilizada por 83,33% deles, para elucidarem como aprenderam a ser 

Arquiteto, e “dando aula”, empregada 66,67%, ao esclarecerem como aprenderam a 

ser Professor. Isto nos levou a duas indagações: – Há alguma hierarquia sobre as 

atividades desses arquitetos-professores? – Qual a concepção desses arquitetos-

professores sobre a sua profissão?  

“Até hoje, não aprendi [a dar aula]!”  foi a resposta do entrevistado A, que 

ministra aulas em cursos de Arquitetura há mais de quarenta anos. Ele acrescentou 

dizendo que “Os cursos ajudaram, mas o entusiasmo sempre pesou mais - Nunca 

consegui fazer um Plano de Ensino como foi dito nas aulas de Didática”. Com a 

mesma simplicidade de A, B e L disseram que ainda estão aprendendo a dar aula – 

B observando outros professores e L a cada dia em sala de aula. 

Esses foram os únicos que pareceram perceber que a aprendizagem da 

docência ocorre ao longo da vida, tal como indicam Marcelo Garcia (1999) e 

Mizukami et al (2002). Esse grupo de professores parece ir ao encontro do que 

afirma Nóvoa (1992, apud FERENC e MIZUKAMI, 2005, p. 79):  

Figura 4 – Magistério: Como? Por quê? 
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[...] a formação não se constrói por acumulação (de cursos, 

conhecimentos ou técnicas) mas sim, através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 

 

 

O entrevistado I deixou claro que sua experiência profissional foi 

imprescindível ao elaborar suas aulas ao dizer: “Usei o meu jeito de fazer estruturas 

para ensinar a fazer estruturas”. Daí pode decorrer que o conhecimento do 

conteúdo, a ser ensinado, precisa fazer parte dos referenciais dos professores, ou 

seja, não se pode ensinar aquilo que não se conhece. Ou, também, pode-se inferir 

que o que se prioriza é o saber fazer e este, também, deve estar no rol de 

conhecimentos dos professores. 

Dos 66,67% que aprenderam a ensinar “dando aula”, metade disse que 

ensina para aprender e a outra metade afirma que aprendera com colegas com 

quem divide turmas. O entrevistado K respondeu: “Aprendi sozinho. As burocracias 

Figura 5 – Arquiteto - Professor 
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e as coisas da vida acadêmica aprendi com os colegas. Mas da porta da sala pra 

dentro, acho que foi meio na marra. Entrei no primeiro dia e dei aula”.  

“Fazendo pesquisa para o preparo da aula - para descobrir como o aluno 

aprende” foi a maneira que H utilizou para aprender a dar aulas e G atribui sua 

aprendizagem às discussões, com os colegas do escritório, a respeito do papel da 

arquitetura, aprendendo, assim, a argumentar e estruturar o pensamento. 

Esses dois depoimentos levam em conta que a aprendizagem da 

docência ocorre por interesse daquele que se dispõe a ensinar, minimizando os 

conhecimentos teóricos do campo da formação docente. Isso ilustre a aprendizagem 

pela prática e a aprendizagem com os pares. 

 

A figura 6 mostra a Matemática na formação desses arquitetos-

professores. Destaca-se que 41,67% (25%+16,67%) dos entrevistados afirmaram ter 

aprendido a matemática, necessária para a sua atuação, no ensino médio ou no 

ensino técnico. Porém, na grade curricular de suas graduações, dez deles (83,33%) 

Figura 6 –  A Matemática na graduação do Docente 
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cursaram a matemática – como disciplina – em Cálculo; destes, quatro tiveram, 

também, Geometria e um ainda cursou Estatística.  

Formado engenheiro pela POLI, F obteve dispensa das disciplinas de 

Cálculo e Geometria ao graduar-se Arquiteto.  

Apenas um entrevistado não se lembra de ter cursado qualquer disciplina 

relacionada à matemática, em sua graduação (K). Exceto este, todos os demais 

afirmaram ter feito uso da matemática em outras disciplinas, a saber: Desenho 

geométrico; Solos, Física, Estrutura e Resistência dos materiais.  

A matemática foi incluída no curso de Arquitetura, como ferramenta, na 

Portaria MEC nº 1.770 de 1994, e assim foi relatada pelos arquitetos-professores. 

Isto nos leva em direção ao que disse Kilpatrick37 (2008), conforme citado, 

anteriormente, neste estudo: “quem leciona Matemática muitas vezes não conhece a 

matéria a fundo e, consequentemente, não consegue ensiná-la”. Cabe-nos refletir 

sobre como satisfazer a relação de ensino-aprendizagem se a matemática for usada 

ou ministrada por professores sem a formação específica nesta área. 

A seguinte pergunta foi feita a todos os entrevistados: Você precisa usar 

algum conhecimento matemático para o desenvolvimento das suas aulas? Qual? As 

respostas, apresentadas na figura 7, representam tópicos da matemática que foram 

citados por todos, sem exceção. Decidiu-se usar o termo tópico, pois se considerou 

não ser relevante, para este estudo, diferenciar conteúdos de disciplinas, ou ainda, 

de áreas de estudo. 

A geometria teve destaque – apareceu na resposta de sete professores. 

Proporção, Regra de três e Raciocínio, apareceram três vezes cada; Trigonometria, 

Taxas e Densidades, duas vezes e os tópicos Porcentagem, Logaritmo, Estatística, 

Escala, Dimensões, Unidades de medidas, Cálculo vetorial e Cálculo Integral 

figuraram uma única vez, cada. 

Um dos entrevistados afirmou não usar nenhum conceito matemático em 

suas aulas, porém, mais adiante, ao comentar sobre algumas dificuldades que seus 

alunos apresentam, ele citou exemplos sobre dimensões e unidades de medida. 

                                                           

37 SATO, Paula. Entrevista Jeremy Kilpatrick. Entrevista dada em dezembro de 2008, publicado em 02 

de abril de 2009, op. cit. 



80 

Esta contradição foi percebida durante a tabulação dos dados, após a realização e 

transcrição de todas as entrevistas. 

 

Alguns entrevistados complementaram suas respostas enfatizando a 

importância da matemática seja no desenvolvimento do raciocínio matemático e 

lógico, na abstração, nas disciplinas de Geometria e Cálculo ou ainda, de todo o 

conhecimento matemático. 

É, no mínimo, impressionante ver como a lista de tópicos da matemática 

cresceu como mostra a figura 8, quando a pergunta foi direcionada à atuação do 

arquiteto – Que Matemática você precisa para o desenvolvimento de suas atividades 

como arquiteto? Cite os conteúdos matemáticos mais importantes ou mais utilizados.  

Figura 7 – O Arquiteto, o Docente, a aula e a Matemática 
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Imagem disponível em: <http://itapeva-saopaulo.olx.com.br/officecad-a-solucao-em-projetos-iid-

70951770>. Acesso em: 05/12/2012. 

 

Não menos intrigante é notar que os tópicos: Cálculo Integral, Densidade, 

Escalas, Taxas, Unidades de medida e Trigonometria que “aparecem” no decorrer 

das aulas, “desaparecem” no desenvolvimento das atividades do arquiteto. 

A imagem, no canto inferior direito da figura 8, ilustra a ideia de um 

projeto arquitetônico sendo elaborado e segundo os entrevistados, vários tópicos da 

matemática devem ter sido utilizados – Como saber? 

Neste caso, temos a resposta, pois a imagem mostra um projeto gerado 

por um programa de computador e uma mão nele apoiada para dar outro significado 

a ela. 

O comentário de um dos entrevistados pode esclarecer o que acontece, 

no dia-a-dia de um arquiteto - 

Profissionalmente, algumas contas eu não tenho competência para 

fazer, dá pra dar umas escapadas, mas não dá pra ficar sem a 

Figura 8– A Matemática que o arquiteto usa – Qual? 

http://itapeva-saopaulo.olx.com.br/officecad-a-solucao-em-projetos-iid-70951770
http://itapeva-saopaulo.olx.com.br/officecad-a-solucao-em-projetos-iid-70951770
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Matemática. Há softwares que nos ajudam a resolver problemas com 

6 equações e 6 incógnitas - esses realmente só com a máquina, mas 

você tem que saber analisar cada um dos resultados que ela [a 

máquina] apresenta. ( I ) 

 

Três depoimentos, nesse sentido, merecem ser transcritos literalmente: 

 

− O computador pode ajudar, mas tem aluno que não consegue 

distinguir as informações úteis das descartáveis. Não sabem o que 

fazer com as informações úteis. Quando você tem o domínio do 

raciocínio matemático você se apropria dessa capacidade, dessa 

vivacidade - você despreza essa, considera aquela e sabe quando 

usar cada informação. (F), 

− Fazer uma perspectiva sem o computador - aprender tecnicamente - 

alivia um pouco o medo que o aluno tem de desenhar intuitivamente, 

depois de aprenderem a técnica, eles se soltam para desenhar 

livremente. Então você vê como a técnica dá fundamentação para 

ele se desenvolver. Se não souber fazer, o computador só vai 

mecanizar, deixa de abrir possibilidades - À mão ele pode chegar em 

novas curvas, novos formatos, com o computador ele só vai 

reproduzir as que já estão lá. (H) e 

− Temos essa "casaca" de que o Arquiteto não precisa saber 

tecnologia - Informática é nossa lapiseira, nossa régua T - não faz 

projeto, são instrumentos e muitos hoje são apenas usuários desses 

instrumentos. Pensam que o Excel ou outro programa resolvem tudo 

- mas eles mesmos não saberiam resolver. Prá pilotar bem um 

software você precisa saber... entender estrutura, os antigos sabem. 

Os novos, não! ( I ). 

 

Onde o arquiteto usa toda essa matemática é o foco da figura 9. A 

resposta apresentada por F exemplifica e, ao mesmo tempo, sintetiza a fala da 

maioria de seus colegas -  

Todo raciocínio matemático é fundamental. Perdemos um pouco a 

noção do quanto a Matemática está presente, mas tem o raciocínio 

lógico, a abstração. Uso para verificar Densidades populacionais - 

bruta e líquida. Índice urbanístico, áreas, coeficientes, médias 
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simples e ponderada, relação m²/pessoa. Estruturas reticulares, 

espaciais, simétricas, proporção Áurea, exponencial. Em topografia: 

ângulos, Azimute, inclinação. Relação: Plano x Espaço. (F). 

 

Imagem disponível em: <http://estudiokza.blogspot.com.br/2010/08/cidade-das-artes-e-ciencias-

calatrava.html>. Acesso em: 09/12/2012. 

 

Com exceção de H que afirmou não precisar diretamente da Matemática, 

mas de outro tipo de apoio para seu trabalho como arquiteto, explicando que:  

Eu não uso, mas dependo do engenheiro. Dependo mesmo! ... 

trabalho com engenheiros e, quando necessário, eles fazem essa 

parte. Tenho noção de estrutura - Isso a gente forma com o tempo, é 

uma bagagem que você vai adquirindo e acumulando. 

 

Os entrevistados fizeram questão de enfatizar que é fundamental a 

necessidade de o arquiteto ter a visão do todo, da concepção do projeto. 

 

Figura 9 – A Matemática que o arquiteto usa – Onde? 

Figura 9 – A Matemática que o arquiteto usa – Onde? 
Abóbodas originadas de curvas catenárias Inclinação

Acessibilidade: Escadas Mecânica dos fluídos

Acessibilidade: Rampa / inclinação Momento

Acústica Nível / desnível

Azimute Orçamentos

Cálculo de cargas Otimização

Cálculo estrutural Planilhas de custos

Carregamentos Relação m² / pessoa

Densidades populacionais Relação: Plano x Espaço

Dimensionar esquadrias: Janelas Resistência

Estruturas: Espaciais / Reticulares / Simétricas Taxa de ocupação

Iluminação Volumes

Visão do todo / Concepção do projeto

L'Hemisfèric – Valência / Espanha
Santiago Calatrava

http://estudiokza.blogspot.com.br/2010/08/cidade-das-artes-e-ciencias-calatrava.html
http://estudiokza.blogspot.com.br/2010/08/cidade-das-artes-e-ciencias-calatrava.html
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A obra, L’Hemisfèric de Santiago Pevsner Calatrava Vall, arquiteto e 

engenheiro espanhol, apresentada na figura 9 em destaque a seguir, dá significado 

a essas palavras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Ciudad_de_las_Artres_y_las_ 

Ciencias1 –edit.jpg>. Acesso em: 09/12/2012. 

 

Sobre o conhecimento da matemática que os alunos necessitam duas 

afirmações categóricas: “O aluno não sabe!” e “Eles têm muitas dificuldades”. A 

primeira foi apontada dez vezes e a outra, duas vezes. Lamentável, porém, 

esperada constatação, principalmente porque no curso não há disciplina que supere 

essa lacuna, ficando a cargo de cada professor supri-las quando se tornarem 

imprescindíveis para a apropriação, pelos alunos, dos conhecimentos que está 

ensinando. 

Devido à relevância de tal verificação, transcrevemos, literalmente, o que 

disse cada entrevistado –  

− Eles [os alunos] usam o computador e fazem tudo automaticamente 

e isso não vai dar certo. Um arquiteto precisa saber a construção, o 

desenvolvimento, a dimensão, tem que entender o porquê... O 

porquê uma rua tem 10m - Damos base para que ele seja, aos 
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poucos, um bom profissional - Ele não vai sair pronto. Não é só a 

Universidade, tem a experiência de vida. (A); 

− Quando necessário, abro um parêntese para explicar o óbvio - às 

vezes da Geometria básica, outras, da matemática básica. Já tive 

que explicar como resolver Regra de três. (B); 

− Falo o que eu posso sobre o que eles precisam da Geometria, mas 

eles ficam sem a fundamentação. O aluno não compreende o quanto 

ele poderia tirar proveito da Geometria, pois ele nem a conhece. (C); 

− Ocupo tempo da aula porque primeiro tenho que trazer para a 

cabeça deles toda essa parte que eles já deveriam ter aprendido, 

mas não sabem. (D); 

− Por mais que eu mostre, os alunos não se preocupam, copiam 

pedem pra os colegas e continuam... Ignoram a dificuldade ou, 

fingem ignorar que têm a dificuldade. Em geral eles [os alunos] têm a 

fórmula e como aplicar essa fórmula, são contas bastante simples, 

mesmo assim eles têm dificuldades. (E); 

− Quando surge qualquer dificuldade, explico abrindo um parêntese, 

mostrando uma aplicação, não dá pra dar uma formação consistente 

- é uma aplicação daquele problema e pronto. Mas os alunos não 

entendem equações de 1º e 2º graus, não conseguem trabalhar com 

hipóteses nem equacionar os problemas, não têm a menor ideia de 

proporcionalidade. Planejamento requer raciocínio matemático e eles 

não têm. Acredito que precisam ter aula de lógica, vão usar muito na 

estatística. A Álgebra também é muito importante para eles. (F); 

− Alguns realmente aprendem, outros vão usando mecanicamente, 

outros apenas decoram. Como meu papel não é construir um 

conhecimento com rigor matemático, lanço mão de alguns 

expedientes que vão surtir efeitos necessários para resolver o 

problema. Os jovens pensam que a profissão de Arquiteto é ligada, 

apenas, à criatividade. Eles se chocam quando percebem que 

precisam da Matemática, da Física e de outros conhecimentos. (G); 

− Deixamos de dar profundidade numa discussão porque ocupamos o 

tempo em tampar esses buracos, esse tempo poderia ser usado para 

aprofundar as coisas, apresentar outros níveis de dificuldade. O ideal 

seria chegar aqui com essa bagagem e aqui ter uma 

complementação com Matemática e Física voltada à Arquitetura. (H); 
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− Às vezes eles não diferenciam a² de 2a. Não sabem nada sobre 

triângulos, logaritmos, porcentagens. Não sei se precisam de mais 

Matemática na Arquitetura ou se precisam de mais Matemática na 

vida. Se os Ensinos: Fundamental e Médio fossem melhor, os alunos 

teriam um nível mais elevado e essa matemática seria suficiente. 

Porque os alunos não sabem a Matemática a Graduação vai ficando 

cada vez mais fraca. ( I ); 

− Falta muito conhecimento, preciso explicar a diferença entre m² e m³ 

e responder a perguntas do tipo: Quantos litros cabem em um m². 

Apenas 10% dos alunos tem essa bagagem e a gente espera que 

esses façam a diferença. Para a maior parte, Regra de três é 

Matemática complexa. (J), 

− Temos sempre que retomar tudo o que não é o básico para o dia-a-

dia dos alunos, desde os princípios mais básicos como a soma dos 

ângulos internos de um triângulo. (K) e 

− Falar em trigonometria é pior do que falar em japonês. Melhor se 

limitar a falar, no máximo, em tangentes e quadrantes. Não tenho 

como conduzir alunos para esse conhecimento. Aos que pedem 

maiores explicações procuro definir melhor o que falei, com outros 

exemplos, ou pedir para que se informem com outros professores. 

(L). 

 

Além das respostas, a entrevista semiestruturada permitiu alguns 

comentários que evidenciam a mesma situação, 

− Para cada projeto, para cada estrutura, a matemática muda também, 

depende da complexidade da estrutura. O aluno vai ter que correr 

atrás desse prejuízo porque ele não sabe toda essa matemática e 

não adianta pagar para alguém fazer, ele é o projetista, ele tem que 

saber calcular. ( I ); 

− Eles [os alunos] se formam porque o que é cobrado, não é o cálculo, 

é o projeto. (x); 

− Alguns [alunos] não percebem a dificuldade que têm, então não 

superam. Eles não conseguem elaborar, não têm raciocínio 

matemático. Os conhecimentos básicos da Geometria, até mesmo 

sobre triângulos, são inexistentes. (F),  

− Sobre o material (esquadros) - não reconhecem um e outro e não 

sabem usá-los. (K) 
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− Para eles [os alunos], Regra de três é matemática complexa. (J) e 

− Os alunos estão vendo só a aplicação e fazendo tudo de forma muito 

mecânica, se você dá o x e pede o y, tem que explicar - se você dá o 

y e pede o x, eles travam. Eles não têm raciocínio formado para 

resolver qualquer variação do problema. (J). 

 

O entrevistado F descreveu, de forma muito didática um exemplo clássico 

segundo o qual, grande parte dos alunos, descobre se tem, ou não, a noção de 

espaço. O exemplo consiste em: com algumas folhas de papel sulfite tamanho A4, 

pede-se ao aluno que ele as recorte a fim de montar uma casa – apenas piso, quatro 

paredes e telhado de duas águas. São dadas todas as informações necessárias 

quanto às dimensões. Em geral, os alunos cortam piso e telhado exatamente com as 

mesmas medidas constatando que não possuem noção de espaço. 

Recorre-se a duas afirmações de Kilpatrick38 (2008), já citadas neste 

estudo, onde o cenário eram os resultados do Pisa, pois são condizentes a estas 

constatações. A primeira – “Se nada for feito com esses resultados, a avaliação não 

faz muito sentido”, ressalta-se a importância em se considerar, refletir e analisar os 

resultados de toda e qualquer avaliação. Nos seminários promovidos pela CEAU, 

em 1994, os estudos apresentados geraram as mudanças na legislação sobre a 

formação do arquiteto, em relação à matemática, mas identificamos com esta 

análise que os resultados decorrentes de tais modificações não foram avaliados. 

Pois os dados mostraram, claramente, que o conhecimento da matemática é 

necessário para o arquiteto. 

Por fim, a outra consideração de Kilpatrick39 (2008) – “houve mudanças 

no [o] que ensinar, mas são difíceis de acontecer alterações no como fazer ”, coloca 

um ponto final nesta análise ao assinalar que, seja no contexto dos resultados do 

Pisa (onde ela foi utilizada), seja no contexto deste estudo, a frase continua legítima. 

Em outras palavras, o que se encontra neste estudo com as mudanças curriculares 

e as entrevistas mostra-se como um exemplo de tal consideração. 

                                                           

38 SATO, Paula. Entrevista Jeremy Kilpatrick. Entrevista dada em dezembro de 2008, publicado em 02 

de abril de 2009, op. cit. 
39 SATO, Paula. Entrevista Jeremy Kilpatrick. Entrevista dada em dezembro de 2008, publicado em 02 

de abril de 2009, op. cit. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, direcionado a investigar a formação do arquiteto na 

contemporaneidade, relacionando-a a sua atuação e ao uso (necessário?) da 

Matemática no seu desempenho profissional, utilizando, para tanto a técnica de 

entrevistas, realizou-se um levantamento sobre a aprendizagem da Matemática no 

Brasil e ainda verificaram-se leis, regulamentações e escritos de estudiosos da área. 

No Brasil, segundo os arquitetos-professores que contribuíram com este 

trabalho, as cidades estão passando por um momento de requalificação – são 

inúmeros projetos urbanos e cabe ao arquiteto o correto equacionamento de todos 

os fatores que isso envolve, como por exemplo, economia dos meios, 

sustentabilidade, funcionalidade e design. 

Ou seja, o arquiteto precisa ter a visão do todo, como declararam, de 

forma enfática, os entrevistados, evidenciando que eles têm consciência da 

necessidade de uma formação generalista, conforme esperado no perfil prescrito da 

legislação pertinente. 

Sendo assim, entende-se que esse grupo de arquitetos-professores, 

enquanto arquitetos, não só têm conhecimento, como desenvolvem as atividades e 

atribuições no exercício de sua profissão e que, ao levar isso para a sala de aula, 

contribuem para que seus alunos alcancem o perfil desejado. 

Quanto ao conhecimento que o aluno tem, ou deveria ter, em relação à 

Matemática, verificou-se, sob a ótica dos arquitetos que formam arquitetos, isto é, 

dos arquitetos-professores, que os alunos dividem-se em dois grupos – Os que não 

sabem a Matemática e os que têm muitas dificuldades em relação à Matemática. 

Nas situações e exemplos apresentados nos depoimentos desses professores, não 

se encontra sequer uma sutil diferença, que poderia existir, entre os dois grupos de 

alunos.  

Percebe-se que o aluno ignora o quanto não sabe, pois ele consegue 

elaborar seus projetos e concluir o curso. Tem-se que, no desenvolvimento das 

aulas, a Matemática se faz necessária, porém no trabalho final de graduação não se 

verifica o desenvolvimento, e sim o produto final – o projeto.  
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Os resultados mostraram que diversos tópicos da Matemática são 

necessários nas atividades do exercício da profissão de um arquiteto. De forma 

geral podem-se identificar esses tópicos como: Aritmética; Cálculo – Diferencial, 

Integral, Numérico e Vetorial; Álgebra e Geometria – Analítica, Descritiva, Espacial, 

Fractal, Métrica e Plana. Ainda há de se considerar alguns conteúdos específicos 

como a Trigonometria, por exemplo. E também, as aplicações e/ou extensões, como 

a Matemática financeira e a Estatística. 

Diante de tantas ‘opções’ e com nomes tão abrangentes, temos uma 

visão de macro, o que chega a ser contraditório ao se comparar com o 

conhecimento desses alunos que consideram Regra de três, matemática complexa. 

O grupo de arquitetos-professores mostrou-se engajado com as 

atividades e as necessidades do curso e dos alunos, porém o uso das expressões: 

aprendi a lecionar ‘dando aula’ e aprendi a ser arquiteto com a ‘experiência 

profissional’ deixa claro que eles não têm o magistério como principal atividade 

profissional. 

A forma equilibrada de como organizam o tempo para desenvolver suas 

atividades seja no papel de arquiteto, ou de docente, aliada à pré-disposição em 

trazer para a sala de aula a bagagem de seu conhecimento profissional, deixa 

transparecer que não há qualquer hierarquia sobre uma ou outra atividade. 

Torna-se evidente que, seja qual for o tópico da matemática necessário 

para a atuação do arquiteto, o aluno não tem esse conhecimento e, o que é pior, 

enquanto ele ignorar o quanto não sabe, não terá necessidade em adquiri-lo. 

Dessa maneira, apesar de os professores terem condições de contribuir 

para que seus alunos tenham a almejada formação generalista, não é garantido que 

isso ocorra. Pois, tem-se a concepção de que não é possível ‘ter a visão do todo’, 

‘da concepção do projeto’ se não há o ‘conhecimento do todo’. 

Não se tem a pretensão de esgotar o assunto, acredita-se que ainda há 

muito a ser feito em relação ao conhecimento da Matemática e que ela é necessária 

tanto para o Arquiteto, como para qualquer outro profissional, quanto para a vida. 

No decorrer deste trabalho, várias lacunas foram se formando – A 

formação do arquiteto determinada pela legislação, leva ao perfil desejado? Mesmo 

que o aluno, ao concluir o curso de arquitetura, atinja o perfil desejado, ele está 
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capacitado para desenvolver as atividades e atribuições de sua profissão? O 

arquiteto, ou o profissional liberal que atua no Magistério, têm a formação 

necessária? Os professores do Ensino Superior, especialmente aqueles que estão 

na área da Matemática, têm a formação adequada? Os resultados do Pisa e as 

análises desses resultados estão sendo utilizados para que o Brasil possa 

apresentar melhores resultados? E os resultados do ENEM, como poderão ajudar os 

brasileiros a aprenderem a Matemática? 

Essas lacunas representam caminhos abandonados – é impossível 

escolher um sem descartar o outro. Esses caminhos precisam ser percorridos, 

verificados, estudados. Fica, para o leitor, a sugestão, caso queira embarcar nessa 

viagem. 

Por fim, para solucionar o problema da ‘falta de conhecimento da 

matemática dos alunos do curso de Arquitetura da IES A’ e ressaltar a importância 

da Matemática para o Arquiteto, são apresentadas as opiniões dos arquitetos-

professores, colaboradores deste estudo. 

 

 “É um erro brutal achar que o Arquiteto não precisa saber Matemática.” (B, J) 

 

 “Precisa mais Matemática na vida!”  ( I )  

 

 “O aluno precisa ter raciocínio matemático para... 

- ... usar como linguagem para resolver problemas”. (B) 

- ... articular e entender outros conteúdos.” (H, M, N) 

 

 “A Matemática deve ser resolvida nos Ensinos Fundamental / Médio.” (E, I, K) 

 

 “A Matemática deveria voltar para o Curso de Arquitetura, mas voltada e 

adequada à Arquitetura.” (B, C, F, G, H, L) 

 

 “A Matemática é fundamental para o Arquiteto!”  (A) 
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APÊNDICE 1 

São Paulo, 19 de março de 2012. 

 

Caro(a)  Professor (a) 

 

Em 1988, depois de ter cursado dois anos da Graduação em Arquitetura e 

cinco anos após ter concluído a Graduação em Licenciatura Plena em Matemática 

iniciei minha carreira docente nos cursos da Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade São Judas Tadeu. 

Em 1994, ao saber das mudanças nos Cursos de Arquitetura, na qual a 

Matemática – na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral – desaparecia do 

currículo, minhas preocupações aliaram-se a uma enorme curiosidade: se os alunos 

dos cursos em que eu trabalhava chegavam à Universidade com tantas dificuldades 

sobre a Matemática, os alunos dos Cursos de Arquitetura seriam diferentes? Teriam 

esses – os alunos dos Cursos de Arquitetura - mais conhecimentos ou menos 

dificuldades com a Matemática? Ou, seria o conhecimento matemático 

desnecessário na formação e na atuação do Arquiteto? 

Em 2011, como aluna do  Programa de Pós Graduação em Educação, Arte e 

História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, estudo o tema: 

“Arquitetura sem Matemática? Formação e atuação do arquiteto na 

contemporaneidade”. Este trabalho será, portanto, direcionado a investigar a 

formação do arquiteto na contemporaneidade, relacionando-a a sua atuação e ao 

uso (necessário?) da Matemática no desempenho profissional.  

Desta forma, os participantes privilegiados da investigação são os arquitetos- 

professores – aqueles que atuam como professores no curso de Arquitetura. Como o 

seu perfil atende a este requisito, convido-o (a) a contribuir com esse estudo 

aceitando ser entrevistado por mim em horário previamente combinado.  

Em breve farei contato para saber sua posição. Aproveito para garantir que os 

dados serão mantidos em total sigilo. 

Grata pela sua atenção, 

Deise Cristina Moreira da Silva  
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APÊNDICE 2 

 

 

Caro professor agradeço desde já sua participação nessa pesquisa, que é 

essencial para a conclusão do mestrado no Programa de Educação, Arte e História 

da Cultura da UPM.  

 

PARTE I – Caracterização pessoal e profissional 

1. Nome ou pseudônimo: 

2. Idade: 

3. E-mail ou telefone para contato: 

4. Sexo: 

5. Formação:   

5a.  Graduação em Arquitetura: Instituição / ano de conclusão / porque   

escolheu esse curso; 

5b.  Pós Graduação (stricto sensu e lato sensu) / Universidade / Programa / 

ano de conclusão, 

5c.  Outros Cursos de atualização, tanto em docência como na área de 

Arquitetura. 

6. Exerce função de arquiteto? Há quanto tempo? Local / função / cargo? 

7. Qual o papel do arquiteto e sua contribuição para a sociedade contemporânea? 

8. Como, onde e com quem aprendeu a ser arquiteto? 

9. E o magistério, como surgiu em sua vida (Por quê?)? Há quanto tempo? 

10. Cursos em que lecionou e leciona atualmente (graduação / pós / ensino médio / 

fundamental). Instituições (pública / privada / confessional). 

11. Disciplinas e séries em que ministra aulas, atualmente, em cursos de Arquitetura 

– nesta Instituição... Em outra instituição... 

12. Disciplinas em que ministrou aulas durante a carreira docente em Cursos de 

Arquitetura. 

13. Como relaciona a docência com o trabalho de arquiteto? (relações entre o 

trabalho como arquiteto e como professor) 

14. Como, onde e com quem aprendeu a dar aula? 
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PARTE II – A Matemática no curso de Arquitetura 

Na grade curricular do seu curso de Graduação havia alguma 

disciplina de Matemática? Quais?  

15. O que aprendeu nessas que considera importante, hoje, para sua atuação como 

professor e arquiteto? Cite alguns tópicos e comente sobre as aulas. 

16. Você precisa usar algum conhecimento matemático para o desenvolvimento das 

suas aulas? Qual? 

17. Os alunos têm esse conhecimento? Cite alguma dificuldade que os alunos 

apresentam, se for o caso. O que você faz para que os alunos adquiram esse 

conhecimento? 

18. A Matemática não está mais presente como disciplina no currículo da Arquitetura. 

Em sua opinião isso foi bom ou ruim? Por quê? 

19. Se a Matemática voltar a fazer parte do currículo do curso de Arquitetura, como 

disciplina: que conteúdos deveriam ser desenvolvidos? Quem deveria ser 

responsável por essa disciplina (matemático ou arquiteto)? Por quê? 

 

PARTE III – A Matemática no trabalho do arquiteto 

20. Que Matemática você precisa para o desenvolvimento de suas atividades como 

arquiteto? Cite os conteúdos matemáticos mais importantes ou mais utilizados. 

21. Dê exemplos de como o conhecimento matemático é usado nessa profissão. 

22. Onde, quando e com quem aprendeu esses conteúdos matemáticos? 

23. Se por acaso você não souber algum conhecimento matemático de que precise 

para a elaboração dos projetos, onde ou com quem vai busca-los? Isso já 

aconteceu ou é uma suposição? Caso tenha acontecido conte rapidamente o 

episódio. 

Para terminar, gostaria de ver mais de perto a matemática que está 

presente nos seus projetos e conhecer suas obras (ao menos a fachada de alguma 

edificação), especialmente aquelas que você considera as mais importantes ou as 

que tenham necessitado mais dos conhecimentos matemáticos. Isso é possível? 

Como? 

Se, na época da transcrição da entrevista, surgir alguma dúvida, posso 

entrar em contato novamente? Você gostaria de receber uma cópia da transcrição 

da entrevista para verificação? 

Obrigada pela disponibilidade de participar desse trabalho. 
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ANEXO 1 

 

Portaria Ministerial - Nº 1.770 / MEC 

23 de dezembro de 1994 

 

Fixa as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso 

de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

 

O Ministro de Estado da Educação e do Desporto, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista o disposto no art. 4° da Medida Provisória n° 765, de 16 

de dezembro de 1994, e considerando as recomendações dos Seminários Regionais 

e Nacional dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, e da Comissão de Especialistas 

de Ensino de Arquitetura e Urbanismo da Secretaria de Educação Superior deste 

Ministério, resolve:  

Art. 1° Fixar as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Art. 2° O conteúdo mínimo do Curso de Arquitetura e Urbanismo divide-se 

em três partes interdependentes:  

I) Matéria de fundamentação, constituindo-se em conhecimentos 

fundamentais e integrativos de áreas correlatas;  

II) Matérias Profissionais, constituindo-se em conhecimentos que 

caracterizam as atribuições e responsabilidades profissionais.  

III) Trabalho Final de Graduação.  

Parágrafo único. As áreas de estudo correspondentes ás matérias de 

fundamentação e as matérias profissionais não guardam entre si qualquer exigência 

de precedência.  

Art. 3° São matérias de Fundamentação: 

- Estética e História das Artes, 
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- Estudos Sociais e Ambientais, 

- Desenho. 

§ 1° O estudo da Estética esta em conexão com o da História das Artes e 

dará ênfase às manifestações ocorridas no Brasil.  

§ 2° Os Estudos Sociais e Ambientais objetivam analisar o 

desenvolvimento econômico, social e político do País, nos aspectos vinculados à 

Arquitetura e Urbanismo, e despertar a atenção crítica para as questões ambientais.  

§ 3° O estudo do Desenho abrange, além das geometrias e suas 

aplicações, todas as modalidades expressivas como modelagem, plástica e outros 

meios de expressão e representação.  

Art. 4° São Matérias Profissionais: 

- História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo. 

- Técnicas Retrospectivas. 

- Projeto de Arquitetura de Urbanismo e de Paisagismo. 

- Tecnologia da Construção. 

- Sistemas Estruturais. 

- Conforto Ambiental, 

- Topografia. 

- Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo. 

- Planejamento Urbano e Regional. 

§ 1° O estudo da História e da Teoria da Arquitetura e Urbanismo envolve 

o contexto histórico da produção da arquitetura e do urbanismo, abrangendo os 

aspectos de fundamentação conceitual e metodológica.  

§ 2° O estudo das Técnicas Retrospectivas inclui a conservação, restauro, 

reestruturação e reconstrução de edifícios e conjuntos urbanos.  

§ 3° O Projeto de Arquitetura de Urbanismo e de Paisagismo constitui a 

atividade criadora, referente à arquitetura das habitações e edifícios em geral, bem 
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como a projetos de objetos, paisagens, cidades e regiões. Os temas abordarão 

problemas de maior interesse social, mediante atenção às necessidades sociais.  

§ 4° Na Tecnologia da Construção incluem-se os estudos relativos aos 

materiais e técnicas construtivas, instalações e equipamentos prediais e a infra-

estrutura urbana.  

§ 5° Os Sistemas Estruturais consideram, além do que lhe é peculiar, o 

estudo da resistência dos materiais, estabilidade das construções e do projeto 

estrutural, utilizando o instrumental da matemática e da física.  

§ 6° Em Conforto Ambiental está compreendido o estudo das condições 

térmicas acústicas, lumínicas e energéticas e os fenômenos físicos a elas 

associados, como um dos condicionantes da forma e da organização do espaço.  

§ 7° A matéria Topografia consiste no estudo da topografia propriamente 

dita, com o uso de recursos de aerofotogrametria, topologia e foto-interpretação, 

aplicada à arquitetura e urbanismo.  

§ 8° O estudo da Informática Aplicada a Arquitetura e Urbanismo abrange 

os sistemas de tratamento da informação e representação dos objetos aplicados à 

arquitetura e urbanismo, implementando a utilização do instrumental da informática 

no cotidiano do aprendizado.  

§ 9° O Planejamento Urbano e Regional constitui a atividade de estudos, 

análises e intervenções no espaço urbano, metropolitano e regional.  

Art. 5° As matérias profissionais de Projeto de Arquitetura, de Urbanismo 

e de Paisagismo, Tecnologia da Construção, Sistemas Estruturais, Conforto 

Ambiental, Topografia, Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo, que 

requerem espaços e equipamentos especializados, têm como exigência, para sua 

oferta, a utilização de laboratórios, maquetarias, salas de projeto, além dos 

equipamentos correspondentes.  

Art. 6° Será exigido um Trabalho Final de Graduação objetivando avaliar 

as condições de qualificação do formando para acesso ao exercício profissional. 

Constitui-se em trabalho individual, de livre escolha do aluno, relacionado com as 

atribuições profissionais, a ser realizado ao final do curso e após integralização das 
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matérias do currículo mínimo. Será desenvolvido com o apoio de professor 

orientador escolhidos pelo estudante entre os professores arquitetos e urbanistas 

dos departamentos do curso e submetido a uma banca de avaliação, com 

participação externa à instituição à qual estudante e orientador pertençam.  

Art. 7° Cada curso manterá um acervo bibliográfico de, no mínimo, 3.000 

títulos de obras de arquitetura e urbanismo e de referência às matérias do curso, 

além de periódicos e legislação.  

Art. 8° Os cursos deverão empreender visitas a obras fundamentais, a 

cidades e conjuntos históricos e a cidades e regiões que ofereçam soluções novas, 

com exigência de apresentação de relatório crítico por parte dos alunos. 

Art. 9° A carga horária do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo será de 3.600 horas, exclusivamente destinadas ao desenvolvimento do 

conteúdo fixado no currículo mínimo, devendo ser integralizada no prazo mínimo de 

5 e máximo de 9 anos.  

Art. 10 No prazo de dois anos a contar desta data, os cursos de 

Arquitetura e Urbanismo já existentes, proverão os meios necessários ao integral 

cumprimento desta Portaria.  

Art. 11 Os mínimos de conteúdo e duração fixados por esta Portaria serão 

obrigatórios para os alunos que ingressarem no curso em 1996, podendo as 

instituições que assim o desejarem, aplicá-los imediatamente.  

Art. 12 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução n° 3/69 do 

extinto Conselho Federal de Educação.  

MURÍLIO DE AVELLAR HINGEL 

Of. n° 237/94 
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ANEXO 2 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006(40)(41)  

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo e dá outras 

providências 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 9º, § 2º, alínea “c”, 

da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, 

de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e princípios fixados pelos 

Pareceres CES/CNE nos 776/1997, 583/2001, e 67/2003, e considerando o que 

consta do Parecer CNE/CES nº 112/2005, homologado pelo Senhor Ministro de 

Estado da Educação em 6/6/2005, resolve:  

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, a serem observadas pelas 

Instituições de Educação Superior. 

Art. 2º A organização de cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo deverá ser elaborada com claro estabelecimento de componentes 

curriculares, os quais abrangerão: projeto pedagógico, descrição de competências, 

habilidades e perfil desejado para o futuro profissional, conteúdos curriculares, 

estágio curricular supervisionado, acompanhamento e avaliação, atividades 

                                                           

40 Publicada no DOU de 3/2/2006, Seção 1, p. 36. 
41 Revogada pela Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010. 
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complementares e trabalho de curso sem prejuízo de outros aspectos que tornem 

consistente o projeto pedagógico. 

Art. 3º O projeto pedagógico do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades, seu 

currículo pleno e sua operacionalização, deverá contemplar, sem prejuízos de 

outros, os seguintes aspectos: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizado às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - formas de realização da interdisciplinaridade; 

IV - modos de integração entre teoria e prática; 

V - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VI - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando 

houver; 

VII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade 

de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

VIII - regulamentação das atividades relacionadas com o trabalho de 

curso, em diferentes modalidades, atendendo às normas da instituição; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado em diferentes formas e condições de realização, observados seus 

respectivos regulamentos; e 

X - concepção e composição das atividades complementares. 

§ 1º A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas, capazes de 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 

comunidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço 

interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a 

conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do 

ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. 
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§ 2º O curso deverá estabelecer ações pedagógicas visando ao 

desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social e 

terá por princípios: 

a) a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a 

qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade; 

b) o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, 

estéticas e econômicas das comunidades; 

c) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente 

natural e construído; 

d) a valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da 

paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva. 

§ 3º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão 

incluir, no Projeto Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 

Art. 4º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições para 

o que futuro arquiteto e urbanista tenha como perfil: 

a) sólida formação de profissional generalista; 

b) aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 

grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e construção 

do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, e o paisagismo; 

c) conservação e valorização do patrimônio construído; 

d) proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos 

recursos disponíveis. 

Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

a) o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e 

econômicos relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e 

expectativas individuais e coletivas quanto ao ambiente construído; 
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b) a compreensão das questões que informam as ações de preservação 

da paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao 

equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 

c) as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de 

custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os 

regulamentos legais, e de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, 

estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários; 

d) o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de 

influenciar a qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e 

paisagismo; 

e) os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e 

do paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, político e 

econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 

f) o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento 

urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão dos 

sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção de estudos, 

análises e planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional; 

g) os conhecimentos especializados para o emprego adequado e 

econômico dos materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para 

a definição de instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras e 

canteiros e para a implantação de infra-estrutura urbana; 

h) a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e 

do projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, 

estabilidade das construções e fundações; 

i) o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e 

energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 

j) as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 

conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de edificações, 

conjuntos e cidades; 
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k) as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas 

aplicações e de outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, 

modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais; 

l) o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de 

informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e 

ao planejamento urbano e regional; 

m) a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 

levantamentos topográficos, com a utilização de aero-fotogrametria, foto-

interpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de projetos de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano e regional. 

Parágrafo único. O projeto pedagógico deverá demonstrar claramente 

como o conjunto das atividades previstas garantirá o desenvolvimento das 

competências e habilidades esperadas, tendo em vista o perfil desejado, e 

garantindo a coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de 

fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a aquisição de 

conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à prática do arquiteto e 

urbanista. 

Art. 6º Os conteúdos curriculares do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo deverão estar distribuídos em dois núcleos, e um trabalho de curso, 

recomendando-se sua interpenetrabilidade: 

I - Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação; 

II - Núcleo de Conhecimentos Profissionais; 

III - Trabalho de Curso. 

§ 1º O núcleo de conhecimentos de fundamentação será composto por 

campos de saber que forneçam o embasamento teórico necessário para que o 

futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado e será integrado por: Estética 

e História das Artes; Estudos Sociais e Econômicos; Estudos Ambientais; Desenho e 

Meios de Representação e Expressão. 

§ 2º O núcleo de conhecimentos profissionais será composto por campos 

de saber destinados à caracterização da identidade profissional do arquiteto e 

urbanista e será constituído por: Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do 
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Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo; Planejamento 

Urbano e Regional; Tecnologia da Construção; Sistemas Estruturais; Conforto 

Ambiental; Técnicas Retrospectivas; Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; 

Topografia. 

§ 3º O trabalho de curso será supervisionado por um docente, de modo 

que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica, a serem 

desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do último ano do curso. 

§ 4º O núcleo de conteúdos profissionais deverá ser inserido no contexto 

do projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o aperfeiçoamento da 

qualificação profissional do formando. 

§ 5º Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga 

horária e de planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais ou em 

equipe, tais como: 

a) aulas teóricas, complementadas por conferências e palestras 

previamente programadas como parte do trabalho didático regular; 

b) produção em atelier, experimentação em laboratórios, elaboração de 

modelos, utilização de computadores, consulta a bibliotecas e a bancos de dados; 

c) viagens de estudos para o conhecimento de obras arquitetônicas, de 

conjuntos históricos, de cidades e regiões que ofereçam soluções de interesse e de 

unidades de conservação do patrimônio natural; 

d) visitas a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e 

bairros, consultas a arquivos e a instituições, contatos com autoridades de gestão 

urbana; 

e) pesquisas temáticas, bibliográficas e iconográficas, documentação de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo e produção de inventários e bancos de dados; 

projetos de pesquisa e extensão; emprego de fotografia e vídeo; escritórios-modelo 

de arquitetura e urbanismo; núcleos de serviços à comunidade; 

f) participação em atividades extracurriculares, como encontros, 

exposições, concursos, premiações, seminários internos ou externos à instituição, 

bem como sua organização. 
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Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser concebido como 

conteúdo curricular obrigatório, cabendo à Instituição de Educação Superior, por 

seus colegiados acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, contemplando 

diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de 

formação, programados e diretamente supervisionados por membros do corpo 

docente da instituição formadora e procurar assegurar a consolidação e a 

articulação das competências estabelecidas. 

§ 2º Os estágios supervisionados visam a assegurar o contato do 

formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, 

habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo recomendável 

que suas atividades sejam distribuídas ao longo do curso. 

§ 3º A instituição poderá reconhecer e aproveitar atividades realizadas 

pelo aluno em instituições, desde que contribuam para o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas no projeto de curso. 

Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando e deverão 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e 

atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão 

reconhecidas mediante processo de avaliação. 

§ 1º As atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, até disciplinas oferecidas por outras 

instituições de educação. 

§ 2º As atividades complementares não poderão ser confundidas com o 

estágio supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e 

realizado ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teórico-

prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de 
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conhecimento, e consolidação das técnicas de pesquisa e observará os seguintes 

preceitos: 

a) trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, 

obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais; 

b) desenvolvimento sob a supervisão de professores orientadores, 

escolhidos pelo estudante entre os docentes arquitetos e urbanistas do curso; 

c) avaliação por uma comissão que inclui, obrigatoriamente, a 

participação de arquiteto(s) e urbanista(s) não pertencente(s) à própria instituição de 

ensino, cabendo ao examinando a defesa do mesmo perante essa comissão. 

Parágrafo único. A instituição deverá emitir regulamentação própria, 

aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, 

critérios, procedimentos e mecanismo de avaliação, além das diretrizes e técnicas 

relacionadas com sua elaboração. 

Art. 10. A carga horária dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução específica da Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo 

máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN, aos 

demais alunos do período ou ano subseqüente à publicação desta. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se a Portaria Ministerial nº 1.770, de 21 de dezembro de 1994. 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

Presidente da Câmara de Educação Superior 


