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RESUMO 

O contexto atual da sociedade contemporânea se baseia na valorização do cientificismo e da 
rapidez de obtenção de resultados e informações, gerando sérios danos sociais e 
consequentemente grandes desafios na prática de se fazer urbanismo e cidades. Desta 
forma, as autoras dialogam sobre a necessidade do ensino do urbanismo no meio acadêmico 
se relacionar de maneira mais humana e sensível com a realidade social. Relatamos, assim, a 
experiência de implantação de metodologias de apreensão sensível da cidade na atuação de 
uma das autoras como monitora da disciplina Ateliê VI, ofertada no curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Identificamos que a ementa da disciplina 
acompanha o ritmo acelerado do contexto social, privando os alunos do tempo de 
maturação necessário às experiências urbanas. O resultado dos trabalhos dos alunos 
evidenciou a dificuldade destes se apropriarem dos conceitos novos propostos pela 
professora, ao apresentarem soluções generalizadas, com repetição de fórmulas projetuais. 
Acredita-se por fim, que as metodologias de apreensão sensível devem ser estimuladas na 
formação do arquiteto urbanista, pois podem permitir aos alunos maior compreensão do 
contexto investigado, a fim de leva-los a enunciar problemáticas reais mais que solucionar 
problemas postos pela contemporaneidade.  
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Reflexões sobre o ensino do urbanismo 

Uma experiência de monitoria na disciplina de projeto urbanístico. 

Eixo 1. Os saberes e tecnologias que estão sendo produzidos na interação universidade-
sociedade: ou seja, práticas colaborativas que convocam a inteligência coletiva para pensar a 
cidade, em resposta a uma lógica unitária e centrada na acumulação de riquezas que se 
ancora no consumo (especulativo) da terra, do ambiente construído e das reservas naturais. 
São trabalhos que fazem confluir universidade e sociedade, ancorados em modos de 
produzir e usar as cidades que consideram o existente e as existências sociais e ambientais 
como possibilidades de o urbanismo tensionar e reconceituar princípios de propriedade e de 
hierarquias legais, assim como de relações tecnológicas, comunitárias, éticas e estéticas. 

Este artigo pretende uma reflexão crítica acerca do ensino e prática acadêmica do 
urbanismo, com foco no modo como o conhecimento produzido em sala de aula se relaciona 
com a realidade abordada, e como contribui para uma formação profissional mais humana e 
fomentadora de práticas pertinentes e insurgentes no contexto urbano.  

O quadro utilizado como campo para a análise é a experiência de uma das autoras como 
monitora na disciplina de Ateliê VI do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR. O Artigo é fruto da discussão da experiência supracitada no âmbito do 
Projeto de pesquisa “Cidade nômade: o corpo - paisagem”, do qual fazemos parte. O 
projeto, composto por alunos de diferentes instituições e orientado pela professora e 
arquiteta urbanista Cinira d’Alva, propõe a investigação de práticas que ampliem os limites 
das ferramentas tradicionais do diagnóstico urbano. 

O objetivo do artigo é questionar as abordagens e técnicas atualmente institucionalizadas no 
ensino do urbanismo, particularmente na disciplina de projeto urbano, apontando 
possibilidades metodológicas ligadas ao campo do sensível, da imersão e da observação do 
espaço em oposição à tecnocracia ainda predominante. 

A disciplina de ateliê VI consta na grade do 8º semestre do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, e tem como tema central a habitação de 
interesse social e a paisagem como infraestrutura. Objetiva realizar uma síntese da leitura da 
paisagem e elaborar diretrizes gerais de planejamento para áreas de assentamento precário, 
findando no projeto urbanístico, paisagístico e arquitetônico. No semestre 2017.1 o recorte 
espacial escolhido pelos professores foi a Comunidade do Papoco, situada na parte Oeste da 
cidade de Fortaleza, no Bairro Pici. (Figura 1).  
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Figura 1: Comunidade do Papoco em Fortaleza 

 

Fonte: Autora 

Observa-se que o atual modelo de produção acadêmica, inserido no contexto de produção 
do sistema capitalista, de valorização do cientificismo e da rapidez de obtenção de 
informações e resultados, tem prejudicado a formação de profissionais arquitetos e 
urbanistas intimamente vinculados e comprometidos com o ambiente no qual atuam e 
interferem.  

Essa situação provoca sérios danos sociais e consequentemente grandes desafios na prática 
de se fazer urbanismo nas cidades brasileiras, que sofrem de forma perversa com os novos 
processos de reconfiguração da relação espaço e reprodução do capital, os quais atravessam 
e comprometem as relações dos nossos corpos com a cidade. O espaço urbano não é mais 
só o meio em que ocorrem os processos de produção e consumo de mercadorias, ele 
próprio vem sendo encarando e gerido como mercadoria, não só em sua dimensão física e 
territorial, com a exacerbada especulação imobiliária, mas em uma dimensão quase 
abstrata, o espaço é espetacularizado, comprometendo a escala de vivência relacional do 
indivíduo com o espaço no qual se insere. 

Formas de gestão urbana que se baseiam em cadeias de projetos pontuais, sem conexão 
com a realidade, que ignoram a complexidade de nossas cidades densas e desiguais e 
inserem-se em um modelo estratégico de planejamento urbano, excludente, não-integrado 
e favorecedor de interesses mercadológicos, são cada vez mais comuns. Na busca por uma 
imagem espetacular e homogênea, se sacrifica o direito à cidade e as dinâmicas cotidianas 
próprias de cada espaço.  

Nesse contexto de produção da cidade e do conhecimento, o espaço da pausa onde nascem 
as permanências nos espaços, e onde se processam os encontros é cada vez mais escasso. 
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No período da fetichização da mobilidade, a pausa é marginal, e os corpos sempre móveis e 
acelerados tendem a não se mostrar sensíveis aos estímulos dos espaços cotidianos e aos 
possíveis encontros e confrontos que o definem. Os cenários passam sem a observação dos 
protagonismos e apropriações.  Paola Berenstein Jacques (2009.) em seu artigo “Notas sobre 
espaço público e imagens da cidade” fazendo referência ao pensamento de Rosalyn 
Deutsche, escreve que “o espaço social é produzido e estruturado por conflitos e que só a 
partir deste reconhecimento é que uma política espacial democrática poderá surgir.” 

Levantamos, então, a reflexão que, na busca por uma produção democrática do espaço, é 
necessário reconhecer como essencial ao aluno e ao arquiteto urbanista a postura de 
pesquisador em sua prática profissional, essa postura para nós dialoga com o pensando da 
professora Ana Clara Torres Ribeiro em seu texto Sociabilidade, Hoje: leitura da experiência 
urbana: 

Com esse cenário extremo em mente, reconhece-se que a 
sociabilidade obriga o pesquisador a lidar com diagnósticos da 
totalidade social e, simultaneamente, a observar o muito 
pequeno, o detalhe, o sintoma que emerge no gesto 
aparentemente insignificante. Esse gesto pode abrigar valores 
culturais essenciais, antigas regras básicas de convívio e 
esforços de comunicação. (RIBEIRO, 2005, p.415) 

Na contramão dessa reflexão, durante o semestre letivo, na monitoria da disciplina Ateliê VI 
foi possível identificar que a ementa da disciplina acompanha o ritmo acelerado e de 
extrema objetividade vigente no ensino do urbanismo. É tendência pensar informação como 
sinônimo de conhecimento e aprendizagem, contudo, percebeu-se que essa informação 
objetiva e externa ao sujeito aluno, não se transforma em conhecimento fecundo, ao 
contrário, contribui para uma atuação tecnocrática: 

A atuação tecnocrática é, assim, marcada pelo embate entre 
uma racionalidade técnica (e burocrática) e o conhecimento 
vivido de moradores que tradicionalmente produzem os seus 
próprios espaços domésticos e urbanos. Os protocolos dessa 
racionalidade, sempre considerada superior, interditam de 
antemão a maioria dos elementos essenciais à experiência 
cotidiana dos autoprodutores, como, por exemplo, a 
possibilidade de que uma construção não seja precedida por 
um projeto, mas pensada à medida que evolui. Parte-se da 
premissa de que o arquiteto deve ‘resolver o problema’, 
conciliando interesses contraditórios em vez de trazê-los à tona 
para que sejam discutidos e transformados ao longo do tempo 
por todos os envolvidos. [...] Assim, a atuação tecnocrática bem 
sucedida (segundo seus próprios critérios) implica moradores 
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resignados a um papel de consumidores de espaços produzidos 
por instâncias heterônomas. (KAPP, 2012, p. 2) 

No afã de produzir cada vez mais dados, estimulado pelas demandas da sociedade 
acadêmica de se ter opinião sobre tudo, de preferência ilustrada por gráficos, imagens e 
mapas, o espaço para vivenciar o campo tem sido quase inexistente dentro das disciplinas 
do curso de Arquitetura e Urbanismo. Apesar de nunca se ter estado tão bem informado 
sobre as coisas, a experiência é cada vez mais pobre. Sobre este paradoxo, o pedagogo Jorge 
Larrosa Bondia afirma: 

Nessa lógica de destruição generalizada da experiência, estou 
cada vez mais convencido de que os aparatos educacionais 
também funcionam cada vez mais no sentido de tornar 
impossível que alguma coisa nos aconteça. Não somente, como 
já disse, pelo funcionamento perverso e generalizado do par 
informação/opinão, mas também pela velocidade. Cada vez 
estamos mais tempo na escola (e a universidade e os cursos de 
formação do professorado são parte da escola), mas cada vez 
temos menos tempo. Esse sujeito da formação permanente e 
acelerada, da constante atualização, da reciclagem sem fim, é 
um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma 
mercadoria, [...] por essa obsessão por seguir o curso acelerado 
do tempo, este sujeito já não tem tempo. E na escola o 
currículo se organiza em pacotes cada vez mais numerosos e 
cada vez mais curtos. Com isso, também em educação estamos 
sempre acelerados e nada nos acontece. (BONDÍA, 2002, p.23) 

Assim, apesar das dificuldades impostas pela impossibilidade de modificação na ementa da 
disciplina de Ateliê VI, acreditando em modos mais humanos de aprendizado e de fazer 
cidade, a professora da disciplina buscou ministra-la no semestre letivo 2017.1 utilizando 
formas de apreensão do espaço urbano que incluíssem a dimensão subjetiva do aluno, 
tendo como princípio a necessidade do tempo de experienciar o espaço para poder significar 
o conhecimento de si e do mundo.   

A metodologia empregada envolveu táticas de apreensão espacial que possibilitassem tanto 
o caminhar quanto a paragem (permanência). Conceitos como o de “deriva”1 foram 
introduzidos como ferramenta na tentativa de aproximar os alunos das reais demandas 
sociais, e encorajá-los a levantar suas próprias problemáticas, ao invés de compactuar, como 

                                                 
1 O conceito de deriva se relaciona com as formas de psicografar o espaço urbano de uma maneira lúdica, em 
um deixar-se levar pelos territórios urbanos e pelos encontros, de forma aberta, irracional, seguindo as 
correntes psicogeográficas que se acredita permear a cidade. (Guy Debord, 1958). 
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diz Ana Clara Torres Ribeiro (2005), com as demandas previamente postas pela linha de 
pensamento dominante, apoiadas pelo Estado e pela Mídia hegemônica.  

O desenvolvimento do trabalho foi orientado por revisões bibliográficas acerca de formas de 
apreensão espacial pautadas na dimensão sensível, no caráter observacional e na 
estimulação da experiência. Debateram-se em sala de aula, temas sobre o tecido social, no 
texto “Sociabilidade Hoje” e os conceitos de homem lento, opacidades e rugosidades de 
Milton Santos, bem como “Elogio aos errantes” de Paola Berenstein Jacques, em que a 
autora faz uma contextualização histórica das errâncias urbanas.   

Durante o semestre, foram feitas duas apreensões sensíveis com duração de duas horas na 
comunidade em estudo, supervisionadas pela professora e pela monitora e cada turma foi  
dividida em cinco grupos de quatro alunos. Apesar das tentativas de implantação dos 
métodos de apreensão sensível, com estímulo aos alunos de submergirem no meio urbano 
para identificarem de forma mais profunda as especificidades do espaço e suas demandas, o 
resultado dos trabalhos, deixou claro que essas novas abordagens não foram absorvidas 
pelos alunos. Atribuímos esse fato à rígida ementa da disciplina que submete os alunos a um 
grande volume de conteúdo em um curto período de tempo. 

Mostramos abaixo, em algumas imagens, os exemplos do resultado dos trabalhos dos 
alunos, pontuando nas etapas de Diagnóstico, Propostas e Projetos a ausência das questões 
sensíveis discutidas anteriormente.      

Figura 02: Tabela de Problemas e Potencialidade grupo A 

 

Fonte: Acervo disciplina, 2017 
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A análise das sínteses finais de Diagnóstico dos alunos mostra a repetição de problemas e 
potencialidades, gerando propostas e desenhos de projeto muito semelhantes entre si e 
pouco específicos. (Fig. 02). Já na Figura 03 podemos observar exemplos de propostas 
generalizadas, como melhoria da saúde, melhoria de transporte e profissionalização de 
moradores, entre outros.  

Figura 03: Sintese Diagnóstica grupo B 

 

Fonte: Acervo da disciplina – (2017) 

Na Figugra 04, referênte ao desenho, percebe-se a aleatoriedade na implantação dos 
equipamentos e serviços propostos, sem levar em consideração a relação das propostas  de 
usos e equipamentos com a realidade local e sem dialogar com as residencias já existentes.  
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Figura 04: Desenho Projetual Grupo B 

 

Fonte: Acervo Disciplina, adaptado pela autora- (2017). 

Desta forma, fica claro que a forma de percepção espacial utilizada foi baseada em dados 
objetivos e cartográficos disponíveis em plataformas como a do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza 
(SEUMA), bem como dados disponíveis em programas como Google Earth. Por fim 
concluímos que o modelo já consolidado de abordagem e desenvolvimento do projeto 
urbano baseado na coleta de uma enorme quantidade de dados levantados previamente ou 
à distância, de caráter científico e objetivo, apesar de necessário, é insuficiente, e sua 
preponderância compromete o desenvolvimento nos alunos de capacidades para 
identificação e comunicação de problemáticas reais e específicas de cada espaço. 

Apesar da tentativa de introdução de novas formas de apreensão do espaço na disciplina 
Ateliê VI, da maneira como a ementa se apresenta atualmente, a disciplina não tem 
favorecido a autonomia dos alunos, privando-os do tempo de maturação necessário ao 
processo de imersão para apreensão do espaço, no momento em que impõe vários 
conteúdos prévios a serem desenvolvidos no lugar de estudo. 

Acreditamos que, sobretudo, pela disciplina analisada fazer parte do final da grade curricular 
do curso de arquitetura e urbanismo, os alunos já devem possuir maturidade no processo de 
busca de melhores perguntas a serem solucionadas socialmente. Contudo, sem uma análise 
minuciosa e assertiva do espaço, que resulte em uma boa enunciação da problemática, se 
torna impossível o desenvolvimento de um projeto pertinente, exequível e capaz de gerar 
resultados proveitosos e duradouros.  

Residências Existentes 

Paginação de piso 

Quiosques comerciais 

Mobiliário 
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A perpetuação dessa lógica de prática do urbanismo suprime a possibilidade de que a 
experiência no campo mostre os caminhos. Sobre como criar os meios para que a 
experiência aconteça trazemos novamente a reflexão do pedagogo Jorge Larrosa Bondía: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 
dar-se tempo e espaço. (BONDÍA, 2002, p.23) 
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