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PLANO DE ENSINO – 2022.2

Disciplina: ATELIER DE PROJETO 8

Código: ARQB81 Carga horária

semestral:

204 Pré-requisito(s): Atelier de Projeto 7

Semestre letivo: 2022.2 Turma(s):

020200
030300

Dias e Horários: SEG-QUA-SEX
8h50-12h30

Docentes/ Titulação: LEO NAME
Arquiteto e Urbanista, Doutor em Geografia – http://lattes.cnpq.br/9019613387560091

NAYARA AMORIM
Arquiteta e Urbanista, Doutora em Arquitetura e Urbanismo -
http://lattes.cnpq.br/4724861828246428

VIVIANE OLIVEIRA
Arquiteta e Urbanista, Especialista em Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos
Históricos - http://lattes.cnpq.br/6877360443549181

Conhecimento desejável: Conhecimentos adquiridos na disciplina Atelier de Projeto 7

1. Ementa

O projeto de arquitetura de edificações de médio e grande porte, problematizado na sua complexidade
projetual, técnico-construtiva e operacional, consideradas as condicionantes a que está submetido de
ordem ambiental e os impactos que provoca na estruturação do ambiente urbano, natural e
construído.

2. Objetivos

Desenvolver habilidades e competências para elaboração de projeto arquitetônico de médio e grande
porte, a partir da compreensão crítico-analítica das questões projetuais, funcionais, construtivas e
operacionais e da complexidade das relações deste com as diversas escalas urbanas.

3. Conteúdo programático

A disciplina tem como ideia central o desenvolvimento no semestre de 2022.2 de projetos (disueños) às
escalas da edificação, urbana e da paisagem, considerando: as necessidades sociais, ambientais e
econômicas; a ideia de patrimônio em sentido amplo e a partir de dimensões pessoais, subjetivas e
intersubjetivas; a não dissociabilidade entre personagens, lugares e eventos em um projeto situado de
arquitetura; e, sobretudo, mudanças ao longo do tempo, inclusive cenários de crise (e,
conseguintemente, de esperança). Quer-se, com isso, que o alunado, compreenda a relação entre
arquiteturas e narrativas e, a partir da destruição e/ou adaptação de seu próprio projeto; considere a
dimensão do tempo no fazer projetual; e, finalmente, desapegue da ideia do/a arquiteto/a como gênio
criador que produz obra-de-arte acabada.

Preliminarmente, divide-se a realização das tarefas em quatro etapas, a saber:
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ETAPA 1 – DISUEÑOS DO FUTURO PRÓXIMO 1: NARRATIVAS PARA COMUNIDADES MUTÁVEIS
Escala da casa e do morar. Percepção de patrimônios nessa escala. Tipias. Tornar visual o que não é
visual. Elaboração de macronarrativas gráficas sintéticas de cada equipe com base em micronarrativas
pessoais de cada integrante e o recebimento aleatório de outras. Definição e caracterização de
personagens. Esboço de relações entre personagens e eventos ao longo do tempo. Esboço de programa
para intervenção no futuro próximo. Definição de protagonistas.

ETAPA 2 – DISUEÑOS DO FUTURO PRÓXIMO 2: PROJETOS PARA COMUNIDADES MUTÁVEIS
Escala da casa e do morar. Intercâmbio de sínteses gráficas. Tradução da narrativa gráfica em projeto.
Projeto situado e protagonista(s). Investimento na representação gráfica acessível, isto é, que é
compreensível para a diversidade de usuários/as e grupos sociais.

ETAPA 3 – DISUEÑOS DE UM FUTURO (NÃO MUITO) DISTANTE: NARRATIVAS PARA SOBREVIVER E
ESPERANÇAR NA CRISE
Escala do urbano e/ou da paisagem. Percepção de patrimônios nessa escala. Elaboração de narrativas
gráficas sintéticas com base em cenários de sobrevivência e esperança na crise. Intercâmbio entre
equipes. Polinização cruzada com referências de narrativas em diferentes mídias.

ETAPA 4 – DISUEÑOS DE UM FUTURO (NÃO MUITO) DISTANTE: PROJETOS PARA SOBREVIVER E
ESPERANÇAR NA CRISE
Tradução da narrativa gráfica com base em sobrevivência e esperança na crise em projeto para a
sobrevivência e esperança na crise, incluindo um equipamento comunitário. Investimento na
representação gráfica acessível, compreensível para a diversidade de usuários/as e grupos sociais.

4. Metodologia

Estudantes e equipes que tenham cursado Atelier de Projeto 7 em 2022.1 com Nayara Amorim e Leo
Name partirão do disueño realizado nesta disciplina. Demais estudantes e equipes receberão um
projeto (na medida do possível) equivalente como ponto de partida. Ao longo dos trabalhos, seraõ
priorizadas dinâmicas capazes de promover diálogo e integração inter-equipes.

Ao longo do semestre serão utilizados nos processos de ensino-aprendizagem:
• Aulas teórico/práticas: interação de professores e estudantes, direcionando para o aprofundamento
e a busca de conhecimentos mediante as situações que os levem a questionar e desenvolver métodos
próprios de construção de aprendizagem
• Aulas expositivas.
• Aulas de campo.
• Tarefas em grupo em sala de aula.
• Debates e tempestades de ideias.
• Consultas/orientações: professores atuando como consultores do processo ensino-aprendizado,
tendo como objetivo o estímulo à criação e à crítica, com foco em uma condição espelhada na prática
profissional;
• Participação eventual de profissionais convidadas/os.

ATENÇÃO:
Caso seja necessário, devido a determinações sanitárias das autoridades competentes, ou se o
coletivo de docentes e discentes julgar mais seguro, algumas aulas podem ocorrer no formato
síncrono ou assíncrono do modelo remoto.
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Docentes desta disciplina partem da premissa de que uma disciplina que possui 12 créditos semanais
assim o é para que seja de fato um ateliê em sala de aula, com grande parte da execução das tarefas
realizada, pois, em sala de aula. E que é importante para a saúde mental que, no contexto de um
curso tão extenuante como o de arquitetura e urbanismo, o trabalho em sala de aula possa minimizar
a sobrecarga de trabalho em casa.

5. Recursos

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos:
• Textos online e vídeos públicos;
• Livros e textos disponíveis para consulta na biblioteca FAUFBA
• Caderno, folhas de rascunhos, diário ou sketchbook que pode ser virtual ou físico;
• Aplicativos de colagens, experimentações, desenhos virtuais
• Câmeras fotográficas, smartphone com câmera, fotos
• Materiais recicláveis (garrafa pets, caixas tetra park, etc), terra e plantas para maquete

6. Avaliação

A avaliação será realizada através do desenvolvimento de exercícios e projetos.
A composição da nota final da disciplina será distribuída das seguinte forma:

Etapa 1: 15% da nota final.
Etapa 2: 40% da nota final.
Etapa 3: 15% da nota final.
Etapa 4: 30% da nota final.

7. Bibliografia

Bibliografia básica

AYMONINO, Aldo; MOSCO, Valerio Paolo. Contemporary Public Space. Un-volumetric Architecture.
Milano: Skira, 2006.

BOONE, Elizabeth Hill. Relatos en rojo y negro: historias pictóricas de aztecas y mixtecos. Fondo de
Cultura Económica, 2010.

CAÚLA, Adriana. . Trilogia das utopias urbanas . Salvador: Edufba, 2019.

KARLEN, M. Planejamento de espaços internos. Com exercícios. Porto Alegre: Bookman, 2010.

VAN LENGEN, Johan. Manual do arquiteto descalço. Porto Alegre: Bookman, 2021.

Bibliografia Complementar

ALEX, Sun. Projeto da praça: convívio e exclusão no espaço público. São Paulo. Editora SENAC, 2008.

BOOTH, Sam; PLUNKETT, Drew. Mobiliário para o design de interiores. São Paulo: Gustavo Gilli, 2015.

BROWN, Rachael; FARRELLY, Lorraine. Ateriales en interiorismo. Barcelona: Blume, 2012.

DEMANTOVA, Graziella Cristina. Redes técnicas e serviços ambientais. São Paulo: Annablume, 2011.

FARR, Douglas. Urbanismo sustentável: desenho urbano com a natureza. Bookman editora, 2013.

FATHY, Hassan. Arquitectura para os pobres. Uma experiência no Egipto rural. Lisboa: Argumentum,
2009.

HIGGINS, Ian. Planejar espaços para o design de interiores. São Paulo: Gustavo Gilli, 2015.

Rua Caetano Moura, 121, Federação, Salvador, Bahia, 40.210-905

+55 71 3283 5889 | arqufba@ufba.br | www.arquitetura.ufba.br



Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia

Coordenação Acadêmica

KOHLSDORF, Maria Elaine. A apreensão da forma da cidade. Brasília: UnB. 2000.

KOSTOF, Spiro.The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. New York: Little,
Brown and Company, 1993.

LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1993.

MONSA. Mini apartments. Living in less than 50 m². Barcelona: Insatituto Monsa Editorial, 2015.

MOSTAFAVI, Mohsen; DOHERTY, Gareth; CORREIA, Marina (Ed.). Urbanismo ecológico na América
Latina. São Paulo: Gustavo Gili, 2019.

PANZINI, Franco. Projetar a natureza. arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a
época contemporânea. São Paulo: Editora SENAC, 2013

ROWE, Colin. Ciudad Collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos Santos. A cidade como um jogo de cartas.Niteroi: EDUFF, 1988.

STARMER, Anna. Cores na decoração. Combinações inspiradoras para design de interiores. Barueri:
Quarto Editora, 201.

WESTGATE, Alice. Cores em casa. Guia prático para decorar e harmonizar ambientes. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2016.

Rua Caetano Moura, 121, Federação, Salvador, Bahia, 40.210-905

+55 71 3283 5889 | arqufba@ufba.br | www.arquitetura.ufba.br


