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TRABALHO PRÁTICO 2 (TP2)

Se o planejamento é muito mais que a mera elaboração de um Plano—um documento racional (blueprint),
do tipo estratégico, composto de desenhos, mapas, dados, fórmulas, etc—o que

então seria o

planejamento?
No TP1 Você desenvolveu uma proposta pautada pela análise racional do objeto a ser planejado, tendo
por base objetivos claros e explícitos do que na “sua visão” (de técnico-planejador) seria “adequado,
desejável e/ou ideal”. Você desenvolveu um processo de trabalho que teve por base o método científico,
onde os critérios de eficiência técnica e de racionalidade desempenharam papeis importantes na
formulação da sua proposta.

No trabalho prático 2 pretende-se simular um processo (método) de trabalho diferente.
Aqui o racional não é pré-determinado por algum princípio de lógica, técnica ou lei universal, mas é
construído a partir da prática do diálogo, da conversação e da troca de idéias com aqueles diretamente
envolvidos pela ação do planejamento, ou seja, o público ou a comunidade alvo das propostas de seu
plano e/ou projeto. Nessa conversação Você atuará como: 1. Organizador da atenção, da pauta de
assuntos, e da identidade do grupo; 2. Mediador dos vários interesses; 3. Facilitador das relações, (algo
como "tradutor de discursos!"), tendo em vista facilitar o diálogo e a compreensão das diferentes
proposições.

Objetivo
1. Utilizando o mesmo tema do TP1 desenvolver um processo de trabalho baseado em discussões,
entrevistas, debates com o grupo social ou comunidade, ou com representantes da mesma (o que lhe
parecer mais apropriado) que resulte em propostas (do grupo) para a realidade com a qual Você trabalhou
no TP1.

2. Apresentar estas propostas no formato que achar apropriado: Mapas, desenhos, filmes, relatórios, dramas,
etc. A formatação da apresentação (o discurso da argumentação) é tão importante quanto o conteúdo do
que vai ser apresentado, isto é: o documento que representará o trabalho final .

3. Comparar as proposições desenvolvidas no TP1 e no TP2, elaborando (1) uma análise crítica das
diferenças entre as mesmas, (2) o seu papel nos dois processos, (3) e os avanços observados em termos de
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percepção da realidade, compreensão da situação e tomada de consciência, dentre os que estiveram
envolvidos na discussão.

4. Tenha em mente que o processo de trabalho (software), é tão importante quanto o produto final
(hardware)!

ETAPAS DO TRABALHO: Trabalho Prático 2 (TP 2).
O tema e o objeto do Trabalho devem ser os mesmos desenvolvidos no TP1. O aluno poderá abordá-lo
da maneira que achar mais apropriada, mas deve procurar atender os objetivos do método comunicativo,
ou seja: desenvolver uma proposta construída de forma participativa. A intenção do exercício é simular
uma situação de trabalho diferente daquela que é comumente formulada e praticada na FAU (e no TP1),
ou seja, uma relação “profissional-cliente”, onde o arquiteto é colocado como técnico apto para “vender”
conhecimentos especializados.
Ao contrário, o objetivo aqui é experimentar um método novo no qual Você, além de um profissional,
será também um membro do grupo de onde as propostas deverão emergir. O projeto, nesse contexto, não
se formula nem se elabora a partir de algum critério técnico-racional, mas é construído, tal como numa
construção, de baixo para cima, aos poucos e em pequenas etapas. As pessoas devem dialogar até
perceberem umas às outras (as limitações, as necessidades, os interesses de cada um) para iniciarem então
um processo de criação e inovação coletivo: a solução compartilhada do problema. O conceito de
racionalidade a ser utilizado aqui é outro. Resultará provavelmente das relações de confiança,
solidariedade e respeito a serem estabelecidas dentro do grupo.

Sugestão de encaminhamento
07/10/2008

Trabalho Prático 2. Discussão em classe: Definição do método e da forma de trabalho em campo.

14/10/2008

Identificação do grupo ou comunidade para diálogo.

21/10/2008

Trabalho de Campo: Diálogo com a comunidade (entrevistas, reuniões, participação de encontros
com os grupos organizados, etc.).

28/10/2008

Trabalho de Campo: Diálogo com a comunidade: construção da realidade e aprendizado

11/11/2008

Trabalho de Campo. Diálogo com a comunidade. construção da realidade e aprendizado.

18/11/2008

Trabalho de Campo: Diálogo e Construção do consenso (desenvolvimento de propostas).

25/11/2008

Trabalho de Campo: Construção das propostas. Desenho e formatação das propostas

02/12/2008

Workshop: TP2 - Apresentação em classe e Avaliação final dos trabalhos.

