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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é discutir a aproximação entre projetistas e usuários através de uma abordagem multimétodos. Por hipótese, acredita-se que se a experiência do

usuário é contemplada no processo projetual, o resultado do projeto reflete lugares com mais qualidade. Assim, busca-se responder a questão de como evidenciar atributos para

projeto que revelem a qualidade do lugar para seus usuários.

 

A metodologia adotada é qualitativa do tipo Estudo de Caso, com base na Avaliação Pós-Ocupação (APO). Esta é utilizada para avaliar o desempenho do ambiente construído,

considerando o ponto de vista dos usuários. O objeto de investigação é o ambiente construído de uma biblioteca universitária.  A APO possibilita uma abordagem multimétodos

para coleta das informações por meio da aplicação de no mínimo três instrumentos para garantir a confiabilidade dos resultados. Os instrumentos propiciam a interação com o

usuário do ambiente construído (funcionários da biblioteca e de apoio, professores e alunos dos cursos de Design e Artes Visuais) e, no caso desta pesquisa, foram selecionados

o passeio walkthrough, o formulário e o mapeamento visual. Enquanto o passeio walktrough e o mapeamento fazem emergir atributos subjetivos, o formulário permite evidenciar

atributos objetivos com questões fechadas e abertas. Os registros para coleta de dados são feitos por meio de observação, fotografias, áudio e entrevistas.

 

Ainda que a pesquisa esteja em andamento, os resultados parciais apontam indícios de que o espaço da biblioteca não está adequado para realização de todas as atividades

realizadas pelos usuários.

 

O baixo desempenho do ambiente construído é caracterizado tanto pelos aspectos positivos quanto pelos negativos apontados pelos usuários.  Esses aspectos são provenientes

da aplicação dos instrumentos e, futuramente, permitirão evidenciar atributos para projetos mais assertivos e delinear diretrizes para o próprio projeto da biblioteca, ou ainda, para

projetos futuros. 
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