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Introdução: A pesquisa TEORIA E PRÁTICA EM ARQUITETURA E URBANISMO
– ESTÚDIO 1 buscou desenvolver teorias, metodologias e instrumentos para o
fomento do ensino de arquitetura e do urbanismo no Unileste, em especial na
disciplina de Estúdio 1. Objetivo: O objetivo geral era estabelecer parceria entre
pesquisa, ensino e extensão, trabalhando com a avaliação teórica e prática desta
disciplina. Metodologia: A proposta foi estruturada na:(i)avaliação da fundamentação
teórica da disciplina através da análise dos textos da bibliografia básica e
complementar e atualização do referencial teórico usado;(ii)avaliação  dos exercícios
propostos e da aplicação prática dos conceitos estudados;(ii)início do acervamento da
produção acadêmica: organização dos conteúdos teóricos (textos, artigos e livros) e
catalogação do resultado de trabalhos realizados a cada semestre visando a criação de
uma biblioteca virtual (blog da disciplina). Resultados: O blog da disciplina:
http://estudio1cau.blogspot.com.br/ reflete e apresenta os principais resultados
conseguidos que são organização do referencial teórico, apresentação de referências
práticas com banco de imagens e sites importantes para o desenvolvimento dos
exercícios propostos. A próxima etapa é a redação de artigos científicos que discutam a
teoria e a prática na Arquitetura e no Urbanismo, de modo a gerar base referencial para
o ensino, a pesquisa e a extensão e apresentá-los em congressos sobre ensino.
 Conclusão: A pesquisa, ainda em processo, nos permite analisar as metodologias do
ensino da arquitetura e urbanismo a fim de ressaltar as potencialidades do ensino e seu
desenvolvimento.
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