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Introdução: No primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo, o aluno se
encontra em um processo de sensibilização ao universo das artes, da arquitetura e do
urbanismo em suas questões mais contemporâneas, despertando um espírito crítico e
investigativo a partir de um processo de observação, vivência e experimentação do
meio ambiente construído. Atualmente, no trabalho prático 2 da disciplina de Estúdio
1, acontece a introdução do conceito de paisagem e este é o foco de discussão desta
pesquisa. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é discutir o segundo trabalho prático da
disciplina de Estúdio 1, avaliando a metodologia de ensino usada para entendimento   e
discussão do conceito de paisagem para os alunos ingressantes no curso de Arquitetura
e Urbanismo do Unileste. Metodologia: Inicialmente foi realizado o estudo do termo e
entendimento da definição de paisagem. Neste momento, faz-se um entendimento da
metodologia de ensino usada na disciplina, avaliando as aulas ministradas, as
referências usadas e os resultados obtidos pelos alunos. Serão realizados paralelos com
trabalhos práticos semelhantes ofertados em outros cursos de Arquitetura e Urbanismo.
 Resultados: Esta etapa da pesquisa encontra-se no início da avaliação do segundo
exercício de Estúdio 1. Na primeira etapa, avaliou-se o terceiro trabalho prático e um
artigo foi apresentado num congresso de ensino de arquitetura. Espera-se, ao final,
poder também redigir um artigo de apresentação e discussão do segundo exercício e
conseguir um mapeamento completo e uma análise crítica do segundo exercício
oferecido. Conclusão: Ao final, será entendida a metodologia usada na disciplina de
Estúdio 1, em especial no que se refere ao segundo trabalho prático, para apresentação
do conceito de paisagem para os alunos ingressantes.
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