
Assessoria Sociotécnica: metodologia ativa e processo como práticas
pedagógicas para projetos extensionistas nos Trabalhos Finais de Graduação

Resumo:

Este documento apresenta uma proposta metodológica para o desenvolvimento de
trabalhos finais de graduação desenvolvida como prática pedagógica não somente no
contexto do ensino como também da pesquisa e extensão. Com base nas dimensões da
sustentabilidade urbana, resgatam-se as contribuições do urbanismo de tradições orgânicas
e participativas baseado na auto-organização de baixo para cima (botton up) que formam a
base da adequação sociotécnica do grupo onde os sujeitos do conhecimento científico
compartilham seus códigos técnicos com os sujeitos sociais organizados e assimilam o
conhecimento sociotécnico existente na comunidade, formando o “interacionismo
pedagógico freiriano e sociotécnico. Apresentam-se as etapas dos processos participativos
e códigos geradores, bem como alguns exemplos de aplicação nos trabalhos desenvolvidos
pelos estudantes de graduação, no desenvolvimento de caminhos de construção da
aprendizagem que tem possibilitado a reflexão sobre a função social da profissão de
arquiteto e urbanista e rompido os muros da universidade a partir da ação coletiva.

1. Objeto do projeto

O objeto desta proposta consiste na metodologia de desenvolvimento dos Trabalhos Finais
de Graduação no contexto do grupo de pesquisa e extensão no qual estão inseridos. A
metodologia considera as dimensões da sustentabilidade e padrões espaciais como
estratégia para a aprendizagem e prática da arquitetura e urbanismo em consonância com a
realidade dos espaços e vem sendo aprimorada ao longo dos anos no âmbito do grupo,
sendo adaptável aos diversos contextos e temáticas dos trabalhos.
A prática pedagógica apresentada está inserida em um contexto coletivo de ações e
projetos que se articulam conjuntamente com a pesquisa e a extensão, a fim de trabalhar a
complexidade do contexto urbano por meio de uma metodologia própria e adaptável em
uma visão “transdisciplinar” e “transescalar”. Nesse sentido, a prática envolve o incentivo à
utilização dessa metodologia na prática dos Trabalhos Finais de Graduação do curso de
Arquitetura e Urbanismo.

2. O objetivo:

A prática apresentada tem por objetivo o desenvolvimento pelos estudantes de graduação,
de Trabalhos Finais de Graduação, que estejam alinhados às metodologias ativas
desenvolvidas pelo grupo de pesquisa e extensão no qual estão inseridos, valendo-se
portanto da estrutura e das metodologias já desenvolvidas pelo referido grupo a fim de
construir uma abordagem participativa, inclusiva e que considere a vivência dos grupos
sociais no processo de projeto. A partir da metodologia utilizada (apresentada no próximo
tópico) os estudantes são capazes de adequar à realidade do seu objeto de estudo,
acrescentando ferramentas metodológicas no processo de pesquisa e elaboração do
projeto do Trabalho Final de Graduação que busque, alinhado aos objetivos do grupo,
trabalhar com comunidades de forma emergente na participação da elaboração de projetos



de arquitetura e urbanismo, visando melhorar a atuação dos arquitetos na produção do
ambiente construído.

Para tanto, os trabalhos são realizados como “pesquisa-ação”, ultrapassando padrões
enrijecidos de ensino e concepção de projetos de arquitetura e urbanismo no âmbito
acadêmico que, por vezes, não consideram a realidade dos espaços e a função social da
arquitetura e do urbanismo. Entende-se portanto o Trabalho Final de Graduação como um
importante momento para o amadurecimento acadêmico e científico, desenvolvimento
profissional e formativo, a partir da articulação com outros atores como estudantes de
pós-graduação, lideranças comunitárias, membros da sociedade civil e profissionais de
outras áreas, em uma atuação conjunta entre o tripé ensino-pesquisa-extensão.

3. Metodologia:

A pesquisa-ação, utilizada como fio condutor na metodologia apresentada aqui como prática
pedagógica potente na aprendizagem sobre e com os espaços, é considerada uma
modalidade de intervenção coletiva, inspirada nas técnicas de tomada de decisão, que
associa atores e pesquisadores em procedimento conjunto de ação com vistas a melhorar
uma situação precisa. Deve ser avaliada de forma sistemática, apreciada e fundamentada
em uma concepção compartilhada para promover a transformação. Nesse sentido, os
processos dos projetos partem de demandas e vocações levantadas por meio da análise do
problema (identidade local, saberes existentes, padrões espaciais e de acontecimentos de
acordo com as dimensões da sustentabilidade, social, cultural e emocional, econômica e
ambiental), sistematiza-se tais padrões para estabelecer uma linguagem com a
comunidade, aumentando a sua participação no processo, na forma de códigos geradores.

Os padrões são selecionados após um diagnóstico participativo dos locais no formato de
mapas afetivos, uma análise do contexto que contempla os padrões de acontecimentos
relacionados ao espaço e às expectativas sociais mapeadas pelas análises das dimensões
da sustentabilidade. Sistematiza-se tais padrões para estabelecer uma linguagem com a
comunidade e aumentar a sua participação no processo, na forma de “códigos geradores”
de soluções para o processo de desenvolvimento dos projetos os padrões desenvolvidos
por Alexander e outros (1977) e padrões dos ecossistemas urbanos desenvolvidos por
Andrade (2014). Em cada projeto, após a seleção dos padrões, são desenvolvidos
esquemas e desenhos relacionados a cada um como códigos geradores de processo, o que
permite uma conexão entre eles de uma forma sistêmica e podem ser apresentados às
comunidades como forma de linguagem entre projetistas e comunidade. Utiliza-se o “jogo
dos padrões” no formato de cartas de baralho como forma de aproximação com a
comunidade.

Ao considerar os fatores inerentes à área de arquitetura e urbanismo para que os projetos
dos Trabalhos Finais de Graduação – TFGs possam ser aprovados nas bancas avaliativas,
além da participação social e do processo de projeto, os trabalhos do Grupo de Pesquisa
Periférico contemplam também a pesquisa-ação e a conclusão de um produto final técnico
no formato de caderno ilustrado. A metodologia é dividida em 5 etapas que são
inter-relacionadas: (1) análise do contexto físico e social com envolvimento da população
local de acordo com as dimensões da sustentabilidade (Figura 1); (2) elaboração e
sistematização de padrões espaciais e de acontecimentos a partir das informações
levantadas; (3) oficinas de participação, mapas mentais, mapas afetivos e “jogo dos



padrões” (4) construção de cenários, propostas alternativas do estudo preliminar para
tomada de decisão (5) entrega do caderno técnico ilustrado. É importante destacar que as
técnicas ou métodos participativos variam de acordo com o perfil da comunidade,
envolvimento do estudante/pesquisador e do contexto social.

Figura 1: Síntese das dimensões da sustentabilidade elaborada por um dos estudantes
durante o Trabalho Final de Graduação.

3.1 - 1ª Etapa: análise do contexto físico e social com envolvimento da população
local de acordo com as dimensões da sustentabilidade – diagnóstico participativo

Consiste na análise do contexto espacial por meio das dimensões morfológicas e dos
princípios de sustentabilidade, simultaneamente a análise dos dados socioeconômicos,
culturais e dos atores que podem participar do processo. Nesta fase também, analisa-se a
dimensão política, em que situação fundiária se encontra a ocupação urbana, conflitos,
dinâmicas e atores envolvidos.

Para análise do contexto físico, a partir do entendimento das expectativas sociais
associadas às características do lugar, à forma urbana, considera-se as dimensões
morfológicas do processo de urbanização para um bom desempenho quanto aos aspectos
funcionais, bioclimáticos, econômicos, sociológicos, de identidade e orientabilidade,
afetivos, simbólicos e estéticos bem como éticos e ecológicos. Utiliza-se como método de
sistematização de informações as dimensões da sustentabilidade, metodologia
desenvolvida por Andrade e Lemos (2015) “Qualidade de projeto urbanístico:
sustentabilidade e qualidade da forma urbana”, pertinente à realidade estudada bem como a
capacidade de produzir insumos para futuras intervenções urbanas. O método aborda uma
série de análises que seguem os princípios norteadores inerentes à cada uma das 4
dimensões da sustentabilidade urbana (ambiental, social, econômica, cultural e afetiva) de



uma maneira mais inclusiva e mostra como o conceito pode ser abordado em cada esfera
urbana, no que tange aos princípios, critérios e indicadores.

3.2 - 2ª Etapa: A transformação de códigos técnicos em padrões espaciais e de
acontecimentos

Essa etapa consiste na elaboração de soluções na forma de códigos ou padrões que
podem ser elaborados a partir dos problemas relatados pela comunidade, soluções
apontadas pelas pessoas no processo participativo e pela análise do contexto local. De
acordo com Alexander et al (1977) cada solução proposta em cada padrão é escrita no
formato de instrução, contendo um caráter abstrato. A partir daí, cabe a cada um interpretar
da melhor forma, adaptando suas preferências às condições e ao local do projeto. Para
Salingaros (2003, p. 2), um padrão pode ser entendido como uma solução recorrente para
resolver um problema de arquitetura e urbanismo ou técnico ou, até mesmo social. Essa
capacidade em se comunicar gerada pelos padrões possibilita um conhecimento aplicável
em desenho. Neste caso, a linguagem dos padrões fica vinculada às atividades humanas, à
cultura e à tradição. Para Alexander et al (1977), são padrões de acontecimentos que estão
diretamente ligados com seu espaço. Os padrões de espaço nos mostram o que é a
estrutura de uma cidade ou edifício. A cidade é formada por certos elementos físicos, que
se inter-relacionam com os padrões de acontecimentos. Assim, é possível identificar certos
elementos que se repetem infinitamente, dispostos em uma variedade quase infinita de
combinações. Para o aprimoramento dos padrões, o grupo de pesquisa e extensão utiliza
os padrões espaciais dos ecossistemas urbanos elaborados por Andrade (2014) que facilita
o entendimento e incorpora a visão do desenho urbano sensível à água no nível da
comunidade e da paisagem. Trata-se de uma síntese de padrões, que devem ser aplicados
no nível da comunidade e no nível da paisagem, que estão em consonância com os
princípios de sustentabilidade urbana. Os padrões são selecionados após um diagnóstico
participativo do local no formato de mapas afetivos, uma análise do contexto que contempla
os padrões de acontecimentos relacionados ao espaço e às expectativas sociais mapeadas
pelas análises das dimensões da sustentabilidade. Em cada projeto, após a seleção dos
padrões, são desenvolvidos esquemas e desenhos relacionados a cada um como códigos
geradores de processo, o que permite uma conexão entre eles de uma forma sistêmica e
podem ser apresentados às comunidades como forma de linguagem entre projetistas e
comunidade.

3.3 - 3ª Parte e 4ª partes: Oficinas e práticas de participação como elemento
fundamental na elaboração de códigos técnicos e tomada de decisão para escolha
de cenários

A forma como ocorre a participação depende, tanto das metodologias de trabalho aplicadas
como também do envolvimento do estudante e dos demais membros do grupo e da forma
como são conduzidas. Os atores envolvidos são pessoas da comunidade, crianças, jovens,
mães, trabalhadores e até mesmo técnicos de governo. A escolha da área se dá por meio
de demandas pré-estabelecidas ou em regiões onde integrantes do grupo já trabalharam ou
onde os estudantes conhecem bem. Procura-se dar continuidade a ações e projetos em
territórios já trabalhados para fortalecer vínculos e aumentar a chance de produzir
intervenções concretas. A aproximação ocorre por meio de visitas e entrevistas ou



apresentação de intenções com chamadas para encontros ou café comunitário em algum
equipamento público como escolas ou espaços públicos.
A partir daí inicia-se o processo de conhecimento da comunidade e de agentes potenciais
para o desenvolvimento do trabalho. Em alguns casos em que a comunidade é organizada,
onde já ocorre uma autogestão, é mais fácil de avançar com propostas de construção de
algum equipamento como parquinhos para crianças ou mobiliários, ou dinâmicas de
apropriação do espaço com a utilização de arte urbana, rua do lazer, entre outros. O
objetivo é funcionar como dispositivo para promover uma autogestão e agregar mais
pessoas no desenvolvimento dos planos e projetos. O grupo utiliza de algumas técnicas do
“Manual de Participação da comunidade em processos de desenho urbano e de urbanismo
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal” (LNECP, DED/NAU 2013) que
enumera 13 métodos e 57 técnicas de participação comunitárias responsáveis pela
dinâmica do processo participativo. Os métodos compreendem: planejamento estratégico,
visão, processo charrete, planejamento comunitário de ações, pesquisa-ação participativa,
jogo participativo, sessões de trabalho, avaliação e preferência visual, júri ou conferência de
cidadãos, painel de peritos, células de planejamento, tertúlia e avaliação de pós-ocupação.
As técnicas constituem um conjunto de meios postos em ação com vista à obtenção de um
fim predeterminado, constituindo parte integrante de um ou mais métodos, tais como:
técnicas de tomada de consciência; técnicas indiretas como questionários e pesquisas;
técnicas de interação de grupo; técnicas abertas – ações sem um fim que podem gerar
resultados inesperados; técnicas de exploração de ideias (brainstorming) presentes no
imaginário coletivo de uma comunidade; técnicas de base tecnológica – o uso de recursos
tecnológicos como a internet, redes sociais e o mapeamento virtual como forma de ampliar
a participação.

3.4 - 5ª Parte: A partir de propostas alternativas apresentadas, elaboração e
entrega de caderno técnico ilustrado com estudo preliminar contendo todo o
processo.

Esta é a etapa de conclusão do trabalho desenvolvido pelos estudantes de TFG. Neste
caderno se encontram informações com uma linguagem mais acessível à população como:
histórico do lugar; análise da legislação vigente e das diretrizes dos planos do território;
análise do contexto físico e social (preexistências) segundo as dimensões da
sustentabilidade, o levantamento de padrões identitários, espaciais e de acontecimentos;
mapas mentais ou afetivos desenho dos padrões; o processo participativo, os atores
envolvidos, fotos e desenhos, cenários no formato de soluções alternativas, estudo
preliminar e direcionamentos futuros ou possíveis termos de referências no caso de
estudantes da pós-graduação para concorrência em editais de fomentos. O caderno é
disponibilizado e enviados aos órgãos do governo para fortalecimento da luta das
comunidades, como MP-DFT, IPHAN, SEGETH, CODHAB, INSTITUTO CHICO MENDES,
IBAMA, IBRAM, INCRA, instituições acadêmicas parceiras, entre outros.

4. Resultados Previstos

Através desses trabalhos, e com outros projetos de pesquisa e extensão o grupo atua com
assistência/assessoria técnica (ATHIS mais abrangente e sistêmica) envolvendo as
comunidades, articulando ou agenciando associações e coletivos existentes, no processo
de elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo de: habitação social no campo e na



cidade, urbanismo participativo (planejamento do território, planos de bairro, planos de vila)
em ocupações urbanas para contribuir no processo de regularização fundiária, pedagogia
urbana em escolas públicas para jovens e crianças, espaços socioprodutivos no campo,
construção de cenários mais sustentáveis agroecológicos em assentamentos rurais,
planejamento afrorrural para territórios quilombolas, equipamentos comunitários e culturais,
espaços públicos e parques urbanos, circuitos culturais, praças abandonas, vias
deterioradas e becos.
A metodologia permite uma abordagem mais abrangente do território e da produção do
espaço ressaltando o compromisso do arquiteto urbanista com a justiça social e ambiental,
a partir de demandas reais. Possibilitando aos estudantes o entendimento da produção do
espaço desde o espaço concebido por meio do manuseio de todos os aspectos
morfológicos (bioclimáticos, sociológicos, econômico-financeiros, expressivo-simbólicos,
funcionais, topoceptivos, afetivos) e das dimensões da sustentabilidade ao espaço vivido,
procurando considerar as pré-existências, padrões espaciais e de acontecimentos dos
sujeitos sociotécnicos. Possibilita ainda o desenvolvimento da aprendizagem sobre a
produção do espaço e os efeitos da projetação arquitetônica na escala urbana, esta definida
como espaço socialmente utilizado, e seu projeto, como proposta para sua adequação e/ou
melhoria a partir da definição e compreensão dos seus problemas mediante o
reconhecimento do valor das pré-existências, dos espaços vividos, dos padrões espaciais e
de acontecimentos dos sujeitos sociotécnicos. Além disso, os estudantes são encorajados a
pensar coletivamente, em uma troca de saber conjunta entre diversos atores das
localidades, o que possibilita uma aprendizagem verdadeira.

Resultados concretos:

Ao todo são mais de 30 Trabalhos Finais de Graduação realizados com base na
metodologia apresentada. A rede sociotécnica formada pelo grupo em torno dos trabalhos
possibilita um avanço coletivo tanto em termos metodológicos, quanto nos produtos
apresentados e fortalece o vínculo dos estudantes e demais agentes envolvidos entre si e
com os territórios. Essa continuidade permite que trabalhos realizados em um mesmo local
ganhe novos desdobramentos, reúnam repertório e estreitam laços, troquem de fato
conhecimento a partir da extensão. Nesse sentido, no anexo I são apresentadas imagens
de diversos trabalhos realizados em Santa Luzia, Cidade Estrutural - DF, que ilustram a
metodologia aqui apresentada e mostram a potencialidade e continuidade dessa rede. Os
trabalhos naquele território tiveram anteriormente, a partir dos TFGs “Plano de Bairro de
Santa Luzia” e “O habitar das mulheres poderosas” que possibilitaram a continuidade dos
trabalhos no local nos anos 2020 e 2021, com destaque para os seguintes trabalhos:

● TeRRRitório Cíclico: Saneamento ecológico, educação ambiental, economia
solidária e governança territorial a partir de ecoafetividades da comunidade de Santa
Luzia - DF (2020)

● Parque Linear Santa Luzia: Planejamento de uma paisagem regenerativa (2020)
● Habitações sociais coletivas em Santa Luzia: um outro olhar sobre diversidade e

ecologia (2021)

No contexto da pandemia, com as restrições de segurança, os processos metodológicos
bem como as estratégias de aproximação e participação também tiveram de ser adaptadas,
a exemplo da prática ilustradas, que mostra um concurso cultural organizado por um dos



estudantes em conjunto com um coletivo local. Em decorrência desse contexto, alguns
desses processos tiveram que ser adaptados, o diálogo com as comunidades já
estabelecido em projetos de anos anteriores foi adaptado, mantido de forma remota através
de questionários disponibilizados on-line, redes sociais, lives, reuniões on-line e quando
realizados presencialmente os encontros se deram com um número reduzido de pessoas.
Esse sentido de coletivo, parte fundamental na prática apresentada, e as relações criadas
com a comunidade permitiu a continuidade dos trabalhos mesmo em contextos adversos.
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Anexo I

Assessoria Sociotécnica:
metodologia ativa e
processo como práticas
pedagógicas para
projetos extensionistas
nos Trabalhos Finais de
Graduação Imagem: "Jogo do Padrões" - O habitar das

mulheres poderosas



1ª Etapa: análise do contexto físico e social com envolvimento da
população local de acordo com as dimensões da sustentabilidade –
diagnóstico participativo 

Imagens:  Oficinas de análise com a comunidade - O habitar das
mulheres poderosas e Plano de Bairro de Santa Luzia



2ª Etapa: A transformação de códigos técnicos em padrões espaciais
e de acontecimentos

Imagens:  Análise das Dimensões Morfológicas - O habitar das mulheres poderosas 



Imagens:  Análise das Dimensões Morfológicas 
 habitar das mulheres poderosas 
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e de acontecimentos
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2ª Etapa: A transformação de códigos técnicos em padrões espaciais
e de acontecimentos

Imagens:  Análise das Dimensões Morfológicas - O habitar das mulheres poderosas 



3ª Parte e 4ª partes: Oficinas e práticas de participação como
elemento fundamental na elaboração de códigos técnicos e tomada
de decisão para escolha de cenários

Imagens:  Oficinas práticas  
O habitar das mulheres poderosas 



5ª Parte - Alguns Resultados

Imagens:  Proposta final - O habitar das mulheres poderosas 



5ª Parte - Alguns Resultados

Imagens:
Implantação 
Parque Linear Santa
Luzia: Planejamento de
uma paisagem
regenerativa



5ª Parte - Alguns Resultados

Imagem: Implantação 
Parque Linear Santa Luzia:
Planejamento de uma
paisagem regenerativa

Imagens: Proposta final e alguns
resultados do questionário-

Habitações sociais coletivas em
Santa Luzia: um outro olhar sobre

diversidade e ecologia 

ponto de coleta molhada

COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA:

pátio de compostagem comunitária

leira residêncial

COMPOSTAGEM RESIDENCIAL EM LEIRA

Imagens: Parte da
Proposta final -
TeRRRitório Cíclico:
Saneamento ecológico,
educação ambiental,
economia solidária e
governança territorial a
partir de ecoafetividades
da comunidade de Santa
Luzia - DF


