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TRABALHO PRÁTICO 1 (TP1)
Imagine que o seu escritório é contratado, por um Órgão Público (Prefeitura, Secretaria de
Estado, Empresa Estatal, etc.) para desenvolver um estudo1 que proponha uma solução a um
problema específico2 de uma região, área urbana, bairro ou comunidade.
Não lhe é solicitado um Plano Diretor do tipo global e estratégico, mas apenas um guia com
sugestões e propostas de ação, para “solucionar” o problema em questão. Este “Guia” é a sua
proposta para equacionar o problema. Como o seu cliente está aberto a diferentes formas de
produto, a apresentação de sua proposta é livre3. Você pode pensa-lo como se fosse um plano,
um projeto ou uma política setorial, mas deve ter em conta que seu trabalho deve ser racional,
objetivo e tecnicamente competente, devendo incluir em seu conteúdo alguns dos seguintes
elementos:
1. Estudo do problema em questão contendo:
Levantamento de informações sobre o mesmo;
Análise destas informações;
Diagnóstico indicando as eventuais causas do(s) problema(s).
2. Proposta(s) para solução do(s) problema(s) indicando:
Objetivos a serem atingidos;
Estratégias ou formas de encaminhamento para atingir os objetivos;
Instrumentos a serem utilizados para implementação da proposta.
POSSIVEIS TEMAS/CENÁRIOS PARA O TRABALHO 1:
A escolha do tema ou contexto para o trabalho é livre. Durante as aulas práticas o aluno deverá
discutir com o professor e escolher o tema e as forma de encaminhamento do trabalho. Lembrese, que o Trabalho Prático 1, tem por objetivo simular o uso do método científico, por isso tanto
o diagnóstico quanto a proposta de intervenção na realidade, devem ter um enfoque analítico e
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O estudo pode se:uma diretriz, um projeto, uma política setorial, um programa de ação pública, etc
O problema poder ser relativo à habitação, ao meio ambiente, ao transporte, à paisagem urbana, à conflitos de
interesse, ao uso do solo, arquitetura, etc.
3
Isto significa que além do “desenho” outras mídias poderão ser usadas para apresentar a proposta final
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racional. Isto significa que suas conclusões e propostas devem ser lógicas e tecnicamente
plausíveis.

A seguir são apresentadas algumas sugestões de temas de trabalho, de modo a servir como
referencial para a escolha do tema e contexto para o TP 1. Não é necessário adotar qualquer dos
temas sugeridos, se o aluno quiser desenvolver um tema próprio, será bem-vindo:
1. Um município situado em uma região de preservação ambiental experimenta profunda
depressão econômica. A cidade perde população economicamente ativa e a atividade
primária já não gera riqueza suficiente para o desenvolvimento. O prefeito busca
desesperadamente alternativas para o desenvolvimento da cidade. O que Você acha que ele
deveria fazer? Deveria atrair indústrias para a cidade? Desenvolver o turismo? – O seu
trabalho como profissional arquiteto é encontrar alternativas para o desenvolvimento do
município.Como conciliar o desenvolvimento da cidade com a preservação ambiental?
2. Uma certa cidade industrial sofre rápido processo de desindustrialização (cidades do ABC;
p.e.). A cada dia uma empresa é fechada no município para reabrir no Paraná, Minas Gerais,
etc. O desemprego é crescente e a arrecadação do município cai bruscamente. O governo
municipal vê reduzidas suas chances de intervir no processo. O prefeito está sem
alternativas. O Seu desafio (Plano) é reverter esse quadro. O que Você proporia?
3. No entorno de uma grande metrópole localiza-se uma pequena cidade dormitório formada
basicamente por população de baixa renda. Por possuir muitas glebas vazias que são alvo de
sucessivas invasões, o município acaba apresentado um quadro urbano com em extensas
áreas de habitação irregular carentes de toda e qualquer infra-estrutura. A prefeitura não
dispõe de recursos adequados para atacar o problema. A cidade é pobre e não passa de uma
área dormitório. Quase não há empresas instaladas, e o comércio é pequeno e precário. Por
isso a possibilidade de aumentar a arrecadação municipal para uma ação mais efetiva da
prefeitura, quase não existe. Mas o prefeito acha que pode transformar as áreas irregulares
em bairros urbanizados. Você acha que pode? Que conselho Você daria ao prefeito?
4. Suponha que um Diretor do “Banco Mundial” lhe peça um estudo no qual Você deverá
desenvolver novas tecnologias para resolver o problema das enchentes nas grandes cidades.
O BANCO não quer mais um Plano de Drenagem Urbana, mas sim tecnologias eficientes,
baratas e adequadas às realidades dos países em desenvolvimento Como uma proposta
urbanística poderia ser uma inovação tecnológica ? O que seria uma nova tecnologia?
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ETAPAS DO TRABALHO
19/08/2008 –

Escolha e definição do tema, do local e da abrangência do estudo. Descrição do contexto
territorial (local, condições, dificuldades, possibilidades, etc.). Formulação da hipótese ou
objetivo do trabalho. Entrega de relatório referente à escolha do tema.

26/08/2008

Definição do método e etapas de trabalho. Definição das informações necessárias e possíveis
técnicas de análise.

09/09/2008

Trabalho de Campo. Coleta de dados.

16/09/2008

Organização das informações. Trabalho de análise e diagnóstico.

19/09/2006

Desenvolvimento da Proposta.

23/09/2008

Desenvolvimento da Proposta.

30/09/2008

Workshop: Apresentação dos Trabalhos (TP1). Debate e avaliação em grupo.

