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1. INTRODUÇÃO
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A Revolução Digital é um fenômeno que ocorreu no século passado, mas as suas 
transformações não parecem estar próximas de terminar. Estaria ela ainda 
acontecendo na era atual, dos fluxos de informação? 

 

 

A partir da metade do século XX, o mundo passou a ser transformado conforme o 
avanço da tecnologia digital, que evoluía rapidamente e se tornava mais acessível. 
Pode-se dizer que esse fenômeno teve início entre o final da década de 1950 e 
meados de 1970, tendo como marco a transformação da tecnologia: mecânica e 
analógica para digital. Um exemplo disso é que os computadores digitais e a 
manutenção de registros digitais tornaram-se imprescindíveis desde então, 
marcando a revolução como a era dos fluxos de informação. 

Nas décadas de 1950 e 1960 muitas organizações importantes já faziam uso de 
computadores, no entanto, é na década de 1970 que inicia-se o uso doméstico e 
pessoal do novo equipamento.  

É nessa mesma década que surge o grande ícone da nova forma de comunicação: 
a World Wide Web1.  

Com isso, conforme as empresas se modernizavam e começavam a utilizar a 
manutenção de registros digitais, necessitava-se de uma maior quantidade de 
funcionários qualificados para a entrada e manutenção desses dados. 

Vale ressaltar que nesse período, da década de 1970, a popularização dos 
videogames, tanto para sistemas domésticos quanto para uso árcade, alterava 
também a indústria do entretenimento. Além disso, a partir da década de 1980 
iniciou-se o uso de computadores para a produção de filmes, os robôs são levados à 
indústria e os caixas eletrônicos são desenvolvidos para os bancos.  

Em 1991, os telefones móveis analógicos foram substituídos pelos telefones celulares 
digitais, aumentando a demanda pelo aparelho, e a internet foi disponibilizada ao 
público, o que modificou consideravelmente a forma como as pessoas se 
comunicavam no mundo inteiro. Desta forma, podemos considerar que foi a partir 
dessa Revolução Digital que houve a maior transformação na forma como as 
pessoas se comunicam até hoje tornando-se predominantes as relações por meio da 
internet, computadores e telefones celulares (PARIONA, 2017). 

Essa rápida evolução e desenvolvimento de inovações em todas as áreas fizeram 
com que vários dispositivos que foram considerados grandes descobertas e foram 
objeto de desejo e de consumo em sua época, tornassem-se obsoletos, como a máquina 
de escrever, o aparelho de fax e, até mesmo, os telefones fixos. A partir do século 
XXI, os telefones se tornaram uma posse comum e tem-se televisões de alta definição 
que passam a substituir as analógicas. 

As inovações e os avanços digitais têm tomado muito espaço agora com as 
mudanças no setor industrial. Mesmo que o emprego relativo à área industrial 
tenha diminuído, inclusive na China, a produção industrial continua aumentando. 
Isso ocorre a partir da impressão tridimensional e do design assistido por 
computador, que trazem diversas contribuições para a ciência, inclusive na área de 
design de robôs – podendo-se falar em uma nova revolução industrial (Figura 1). 

                                         
1 Rede mundial de computadores. Tradução da autora. 
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Outra área impactada é a da indústria médica, que tem avançado muito em 
relação à medicina genômica2. Até mesmo o varejo comum foi fortemente alterado, 
tornando-se cada vez mais comum as compras online, que apresentaram 
crescimento de 400% entre 1999 e 2009, e tudo indica que essa tendência de 
crescimento deve continuar (SATELL, 2014). 

 

 
Figura 1 - Robô Baxter em uma indústria. Ele é considerado um exemplo de robô avançado para trabalhar ao 
lado dos humanos e que pode ser treinado para fazer novas tarefas em uma menor quantidade de tempo. 
Fonte: http://www.rethinkrobotics.com/baxter/ 

 

Atualmente grande parte do mundo possui conexão de internet. O uso de 
smartphones e a compatibilidade da posse de tabletes já superaram as de 
computadores domésticos. Isso foi possível graças à democratização da tecnologia 
da informação e à capacidade de armazenar dados que cresceu exponencialmente 
nos últimos anos.  

É inegável que houve um aumento e uma melhora na capacidade de comunicação 
entre as pessoas e as formas de encontrar informações importantes também foram 
facilitadas. Concomitantemente, vale ressaltar que graças a essa revolução foi 
possível ocorrer o fenômeno conhecido como globalização que também provocou 
grandes impactos sociais, tornando mais eficaz e eficiente a produtividade 
empresarial. 

 

 

É indiscutível que a Revolução Digital gerou diversos impactos sociais, alterando o 
modo de vida das pessoas de forma generalizada. Porém, os impactos sociais não 
podem ser considerados apenas como positivos. 

Vale ressaltar que grande parte dos ganhos a partir da Revolução Digital estão 
relacionados a setores que usam a Tecnologia da Informação. Desta forma, a 
inclusão digital é imprescindível para se falar em igualdade social atualmente, 

                                         
2 O uso de informações genéticas é utilizado para planos de tratamento personalizados. 
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mas, infelizmente, a exclusão digital limita diversas possibilidades para muitas 
pessoas.  

No cenário atual, o mercado busca profissionais qualificados por meio de novas 
estratégias de contratação. Isso significa que pessoas que não tem acesso a essas 
tecnologias e ao conhecimento que elas geram já estão atrasadas naturalmente. 
Outro fator de relevância é que essa questão deve ser percebida não só para os mais 
jovens, mas também para as pessoas mais velhas, que também estão perdendo 
espaço por isso. Devido às várias alterações nos modelos de negócio pode-se notar 
um impacto em todas as áreas da sociedade, de finanças à educação. 

A desigualdade de renda ainda mostra tendências bastante desfavoráveis para se 
falar de uma melhoria geral a partir desse fenômeno. Analisando-se, ainda que o 
acesso às informações tenha sido facilitado é necessário que se tenha meios para 
adquirir os equipamentos que a transmitem e quanto mais inovações descobertas e 
implantadas, mais altos são os seus custos e, consequentemente, maiores são as 
dificuldades de acesso3. Na área de consumo, tem-se apresentado uma tendência à 
personalização de produtos, logo, os serviços ganharam destaque na competição no 
mercado, o que, no entanto, muitas vezes, os tornam economicamente inviáveis. 

Desta forma, podemos dizer que a Revolução Digital influencia muitas questões e 
muitas áreas, mas as relações sociais estão sendo, de certa forma, esquecidas. Além 
disso, ainda que haja inovações e evolução nos meios de comunicação, há um 
grande problema relacionado à dispersão, ou seja, não há a conectividade real entre 
as partes, apenas virtual, seja na microescala ou na macro escala. 

Portanto, destacam-se como questões dessa atualidade: 

 Dispersão das pessoas 
 Dispersão da informação 
 Dispersão do conhecimento 

Vivemos em uma sociedade digital imersa na tecnologia, mas grande parte das 
nossas cidades, como, por exemplo, Uberlândia, Minas Gerais, não apresentam 
respostas espaciais, tanto relativas à arquitetura, ao urbanismo e, principalmente, 
às relações sociais citadas. 

 

 

Levando em consideração que isso faz parte de um problema sistêmico complexo, 
entende-se que esses pontos estão diretamente ligados às relações sociais e vê-se 
espaços físicos como uma possibilidade para que esses problemas sejam 
minimizados. 

Desta forma, este trabalho propõe um espaço transdisciplinar, voltado para o 
ecossistema de inovação da cidade de Uberlândia, com ambientes propícios para o 
desenvolvimento de práticas diversas, tendo a tecnologia como ferramenta auxiliar. 
Como modo de se pensar soluções inovadoras para questões sociais que envolvem 

                                         
3 Não se fala sobre um acesso generalizado, a redes e a equipamentos tecnológicos comuns, mas ao 
acesso àqueles as tecnologias de ponta, as quais as pessoas com maior renda, ou que participam de 
grandes empresas, ou instituições de ensino com grande disponibilidade de renda para esse tipo de 
investimento, tem acesso. 
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as relações entre as pessoas mediada pela tecnologia, busca-se a troca de 
conhecimento a partir da conexão entre diferentes pessoas. 

O que o mundo contemporâneo nos solicita? E o que a tecnologia pode nos oferecer? 

Logo, apresenta-se o projeto de um hub4 como um espaço para essas conexões a 
partir da diversidade de usos, pessoas e interesses. Esse empreendimento, que recebeu 
o nome de CO.LAB5, é entendido como um Hub pois busca não só receber as pessoas 
e os conhecimentos, informações e dados, mas também os transmitir para outros 
lugares, de forma a se tornar o núcleo de um sistema de células muito mais 
complexas, ao nível urbano e de cidade. Para isso, o empreendimento será 
alimentado a partir do sistema bottom-up6, diferente do sistema top-down7, 
entendendo que a partir de uma criação em um espaço que compartilhe de uma 
mentalidade diferente, essa mentalidade poderá fazer parte do cerne dos novos 
empreendimentos que serão disseminados futuramente. 

Desta forma, não será necessário prever espaços para manter grandes empresas ou 
grandes instituições dentro do empreendimento, pois os espaços serão destinados 
para o desenvolvimento e criação dos mesmos, com foco no empreendedorismo, com 
infraestrutura para startups8 e para inovações tecnológicas em geral. A partir do 
amplo conceito de acessibilidade, seja de crianças, jovens e adultos, estudantes, 
ingressantes no mercado de trabalho ou já estabelecidos financeiramente ou 
empresarialmente, o projeto servirá para conectar a necessidade de aprendizado e 
de trabalho à necessidade do mercado. Com isso, o empreendimento terá como 
objetivo gerar uma maior inclusão digital de uma forma mais social. 

 

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão teórica, buscando 
informações fundamentadas nas relações sociais com a tecnologia e como essa 
relação se alterou de acordo com o seu contexto. A partir disso, entender como a 
proposta do empreendimento CO.LAB poderia responder às questões 
contemporâneas dentro do contexto de Revolução Digital. 

Com base nisso, se estabelecem os seguintes objetivos para a monografia: 

 Identificar alguns eventos históricos nos quais a tecnologia e as inovações 
afetaram as relações sociais, com foco nas relações de trabalho. 

 Entender como a tecnologia foi um agente determinante para a 
aproximação física das pessoas e, posteriormente, para o seu distanciamento. 

                                         
4 Ponto central. Tradução da autora. 
5 Ver apêndice para saber mais sobre a escolha do nome e o desenvolvimento da logo. 
6 Corresponde aos novos métodos de gestão voltados para ambientes mais participativos que buscam 
estimular a inovação, valorizando o desenvolvimento individual de cada um na equipe e apoia o 
compartilhamento indiscriminado das ideias, auxiliando para uma melhora no clima 
organizacional e fortalecendo o sentimento de pertencimento. 
7 Corresponde aos métodos clássicos de gestão, com caráter centralizador, nos quais as resoluções 
costumam ocorrer apenas por uma direção e só aí são determinadas e difundidas para as demais 
áreas, ou seja, não há participação dos demais no planejamento, sendo estes responsáveis apenas por 
executar o que já foi previamente definido e as partes são reconhecidas por mérito – fortalecendo a 
meritocracia.  
8 O termo startup se refere a uma empresa nova, podendo até mesmo ser embrionária ou que ainda 
esteja em fase de constituição, mas que apresenta projetos promissores ligados à pesquisa, buscando 
e desenvolvendo ideias inovadoras. 
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 Demonstrar como a tecnologia contribuiu para fomentar os modelos de 
gestão do trabalho utilizados atualmente: teamworks9. 

Entender como a arquitetura e o urbanismo responderam às inovações tecnológicas 
de seu tempo, a partir da Revolução Industrial. 

Entender como a Revolução Digital transformou as relações sociais e como se 
pode responder a isso por meio dos espaços colaborativos no cenário 
contemporâneo. 

 Propor com base no levantamentos e análises um projeto arquitetônico de 
um empreendimento buscando responder ao cenário contemporâneo dentro 
do contexto digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
9 Equipe de trabalho. Tradução da autora. 
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2. REVISÃO TEÓRICA



2.1. Revolução Industrial

A Revolução Industrial é um fenômeno mundial que afetou 

todas as pessoas e todos os setores, cada um ao seu 

tempo, e tem suas consequências vistas até hoje. 

A partir do século XVIII, passa-se a se ter mudanças de 

base na economia dos países e esse acontecimento é 

gerado a partir do desenvolvimento de inovações e a apli-

cação da tecnologia nos mais diversos setores, principal-

mente no desenvolvimento das indústrias – o que altera 

veementemente as relações de trabalho até então vividas.

Que houveram consequências negativas e grandes prob-

lemas sociais é inquestionável. Porém, vale ressaltar que 

as relações sociais se alteraram de forma radical a partir 

desse momento da história.

Desta forma, fica o questionamento: teria sido a Revolução 

Industrial um agente determinante para a aproximação 

física das pessoas?
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Para Hobsbawm (2007), a Revolução Industrial foi, provavelmente, o 
acontecimento mais importante da história do mundo, desde o desenvolvimento da 
agricultura e das cidades. Alguns autores apontam um total de 4 Revoluções 
Industriais. 

A primeira Revolução Industrial é caracterizada principalmente pela inovação da 
máquina a vapor e a segunda pelo motor movido a combustível fóssil, 
caracterizada pelo petróleo e o automóvel. A terceira revolução diz respeito à 
computação e à informação, enquanto a quarta, e última Revolução Industrial, 
compreende a inteligência artificial em curso atualmente. 

Este capítulo trata, principalmente, das 1ª e 2ª Revoluções Industriais, enquanto o 
projeto proposto buscará acrescentar soluções e inovações trazidas pelas 3ª e 4ª 
revoluções e as principais consequências para essas relações de trabalho após a 
inserção das máquinas.  

 

A industrialização é, com certeza, o denominador comum a partir do qual 
é possível caracterizar o mundo moderno. Assim sendo, o industrialismo 
é a grande questão política do nosso tempo, uma vez que ele é a base de 
quase todos os problemas do século XX. Se é verdade que a 
industrialização ocorre em formações históricas distintas e, portanto, 
apresenta configurações próprias, para além disso, em sociedades que 
possuem estruturas sociais diversas (capitalistas e socialistas), também é 
certo que a industrialização imprime feição peculiar nos países em que se 
realiza (ARRUDA, 1996, p. 01). 

 

A primeira Revolução Industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII. Tendo 
se iniciado na Inglaterra10, marca o encerramento da transição entre o feudalismo 
e o capitalismo. Este fenômeno é caracterizado pela substituição das ferramentas 
convencionais de trabalho pelas máquinas, além da energia humana pela energia 
motriz, transferindo a produção doméstica para o sistema fabril. Essas mudanças 
ocasionaram um enorme impacto sobre a estrutura da sociedade e se tornaram a 
base de um processo de transformação, principalmente em relação à evolução 
tecnológica (ARRUDA, 1996). 

Entre as transformações destacam-se a mudança inesperada na taxa de 
desenvolvimento de diferentes setores, emergência de inovações técnicas, mudança 
das regulamentações próprias do sistema de produção corporativo pela competição, 
o crescimento demográfico e o mercado ligado ao comércio internacional.  

No século XVIII havia uma procura excessiva pelas mercadorias britânicas, o que 
aumentou a demanda interna e ocasionou a expansão de seus mercados. Desta 
forma, os métodos de produção convencionais, através de uma estrutura 
manufatureira, não seriam capazes de suprir o mercado. O surgimento da 
maquinaria foi a resposta ao desenvolvimento comercial. Assim, pode-se dizer que 
o principal estímulo para existir uma transformação tecnológica na Inglaterra foi 
a progressiva expansão dos mercados mundiais, fortalecendo aquele país detentor 
de recursos minerais, além de ser “dotado de um povo empreendedor” (ARRUDA, 
1996, p. 36). 

                                         
10 Quando falamos da Revolução Industrial o exemplo que se usa é o da Inglaterra, pois ela 
apresentou um avanço consideravelmente maior em comparação com os outros países, mas vale 
lembrar e ressaltar que essa revolução aconteceu em escala mundial em diversas nações, não ficando 
restrita a Grã-Bretanha. 
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Felizmente poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se 
fazer a revolução industrial. Suas invenções técnicas foram bastante 
modestas, e sob hipótese alguma estavam além dos limites de artesãos 
que trabalhavam em suas oficinas ou das capacidades construtivas de 
carpinteiros, moleiros e serralheiros: a lançadeira, o tear, a fiadeira 
automática. Nem mesmo sua máquina cientificamente mais sofisticada, 
a máquina a vapor rotativa de James Watt (1784), necessitava de mais 
conhecimentos de física do que os disponíveis então há quase um século 
[...] (HOBSBAWM, 2007, p. 53, 54). 

 

No entanto, vale ressaltar que isso não significa que não havia interesse plea 
ciência ou a busca constante de seus benefícios práticos por parte dos primeiros 
industriais, mas é importante destacar que as inovações técnicas aconteceram 
naturalmente pelas condições adequadas apresentadas pela Revolução Industrial – 
com exceção da indústria química (HOBSBAWM, 2007). Pode-se inferir, portanto, 
com essas informações que, a princípio, foi possível uma grande absorção da mão-
de-obra pelas fábricas.  

 

 

Os novos inventos que o revolucionaram – a máquina de fiar, o tear 
movido a água, a fiadeira automática e, um pouco mais tarde, o tear a 
motor – eram suficientemente simples e baratos e se pagavam quase que 
imediatamente em termos de maior produção (HOBSBAWM, 2007, p. 
61). 

 

Um exemplo das inovações11 que ocorreram durante a Revolução Industrial que 
alteraram a velocidade de produção é a “lançadeira volante para tear”, criada por 
John Kay por volta de 1733. Além de propiciar o aumento da produção, a invenção, 
tornou-se um instrumento auxiliar para o trabalhador na indústria, pois ainda 
necessitava que um trabalhador a operasse, uma vez que os processos não eram 
automatizados. 

Com o decorrer dos anos foram inventadas diversas máquinas para suprir as 
necessidades das fábricas e as inovações passaram a ter mais força. Para 
exemplificar podemos citar o “cadinho”12, de Benjamin Huntsman em 1740, a 
“spinning jenny”13, de James Hargreaves em 1764, e o aperfeiçoamento da “máquina 
a vapor”, aprimorada por James Watt em 1765. 

A máquina a vapor, inventada por Thomas Newcomen, em 1712, inicialmente 
tinha o objetivo de drenar a água de minas de carvão. Após o aperfeiçoamento, 
feito por Watt, o equipamento possibilitou o desenvolvimento de máquinas maiores 
e com mais potência. Essa inovação impactou diretamente no setor trabalhista, pois, 
com os novos equipamentos não havia a necessidade do mesmo número de 

                                         
11 Na segunda metade do século XVIII e início do século XIX várias inovações possibilitaram o 
surgimento e crescimento de indústrias têxteis. Esse setor, por sua vez, fez com que a Grã-Bretanha 
se tornasse uma grande referência mundial e ficasse conhecida como a “oficina do mundo”. 
12 “Cadinho” era um recipiente que apresentava grande resistência a altas temperaturas se tornando 
propicio para a fundição do aço. Desta forma, essa inovação permitiu a fabricação de grandes 
quantidades de peças em metal que foram utilizadas para compor outras máquinas. 
13 “Spinning Jenny” era uma máquina de fiar muito veloz que revolucionou o setor têxtil permitindo 
a produção em grande escala em uma menor quantidade de tempo. 



18 
 

trabalhadores, provocando a demissão de vários operários substituídos pelas novas 
máquinas. 

 

 

Em suma, as condições apontadas não podem ser consideradas como 
partes independentes entre si e sim manifestações efetivas do próprio 
processo histórico, cujo núcleo precisa ser captado numa dimensão que não 
se reduza ao econômico, mas que englobe a estrutura ampla da sociedade 
e a configuração peculiar do Estado, a ela inerente. (ARRUDA, 1996, p. 
43). 

 

Até a Revolução Industrial a produção de bens de consumo, em geral, era feita de 
forma manufatureira (Figura 2), o que significa que as produções eram 
predominantemente manuais. O artesão era responsável por todas as etapas e 
possuía os meios de produção, desde as instalações, as ferramentas, até a matéria-
prima. 

 

 
Figura 2 - Desenho representando a mão-de-obra manufaturada.                                                                                
Fonte: https://imagohistoria.blogspot.com.br/ 

 

Já no início da industrialização o comerciante começou também a produzir e os 
artesãos eram contratados para apenas parte do processo de fabricação dos produtos, 
principalmente sua finalização. Sendo assim, o “sistema doméstico”14 tornou-se a 
forma inicial para expandir a indústria. Nele os trabalhadores, fossem antigos 
artesãos independentes ou camponeses em tempo de ócio, recebiam a matéria-prima 
e a trabalhavam em suas residências utilizando ferramentas próprias ou alugadas. 
Terminando o serviço entregavam os produtos de volta aos mercadores 
(HOBSBAWM, 2007). 

Com isso, o trabalho nesse período é caracterizado por produções independentes, 
contando com o aparato familiar e, por vezes, de aprendizes. Isso significa que os 

                                         
14 “O ‘sistema doméstico’ é considerado um estágio universal do desenvolvimento manufatureiro da 
produção caseira para a indústria moderna [...]” (HOBSBAWM, 2007, p. 62) 
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grupos de trabalhadores eram pequenos e não apresentavam uma diversidade de 
pessoas, estando em sua zona de conforto. Nesse momento, os trabalhadores estavam 
começando a perder o controle de seus produtos, mas ainda detinham o “saber fazer”. 
Com o desenvolvimento de máquinas visando à aceleração da produção industrial 
esse cenário é alterado e a maquinofatura passa a ser predominante. Segundo 
Arruda (1996, p. 08): “O núcleo de transformação vital que conduziria ao 
industrialismo está na passagem da manufatura à grande indústria, ao sistema 
fabril”. 

 

 

Após a Revolução Industrial, com a expansão e desenvolvimento das fábricas, os 
trabalhadores são contratados pelas indústrias e tornam-se operários. Para que 
houvesse um aumento de produtividade, inicia-se um processo de divisão social e 
uma mudança do modelo produtivo visando ao aumento do lucro por parte dos 
empresários industriais, buscando a redução de preços das mercadorias para que 
houvesse aumento no consumo. 

 

 

O Taylorismo15 consiste em um modelo produtivo no qual os trabalhadores são 
organizados de forma hierarquizada e sistematizada, separados em equipes de 
trabalho de acordo com áreas de atuação (Erro! Fonte de referência não 
encontrada.). Passa a haver uma setorização de tarefas e como resultado os 
trabalhadores passam a não ter mais controle sobre o produto final, sendo 
responsáveis apenas por uma parte da produção – procurava-se o aperfeiçoamento 
em uma só tarefa. O tempo de produção dos operários passa a ser monitorado por 
um gerente que detinha o conhecimento de todo o processo, pois, apesar de não agir 
ativamente na produção, precisava fiscalizá-la.  

 

 

Posteriormente, a exemplo do Taylorismo, surge o modelo de produção fordista. O 
Fordismo16 tem o objetivo de gerar produção em massa e é baseado na linha de 
montagem (Erro! Fonte de referência não encontrada.). As peças vinham em 
esteiras e passavam pelos pelos trabalhadores, que tinham um curto espaço de 
tempo para desenvolver suas tarefas e devolvê-las à esteira para continuidade do 
processo de fabricação. Nesse modelo, intensifica-se o trabalho mecânico e repetitivo. 
Pode-se dizer que o Fordismo é a junção do Taylorismo com a inovação 
proporcionada pelas máquinas, facilitando o processo de fabricação.  

Além de buscar a máxima acumulação dos estoques, outra ideologia que 
acompanha este modelo é a de que os trabalhadores deveriam ter maior poder 

                                         
15 Taylorismo é um modelo produtivo criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor 
(1856-1915). 
16 Fordismo é um modelo produtivo criado por Henry Ford (1863-1947), dono de uma indústria 
automobilística, criador do modelo de carro Ford T. 
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aquisitivo para consumir os produtos fabricados em grande quantidade, 
fortalecendo, também, a ideia do consumo em massa. A produtividade era  

 

 
Figura 3 - Equipes de trabalho de acordo com áreas de atuação (modelo produtivo taylorista). Fonte: 
http://imagenshistoricas.blogspot.com.br/ 

 
Figura 4 - Linha de montagem de carros, modelo de produção fordista. Fonte: 
http://imagenshistoricas.blogspot.com.br/ 
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estimulada por meio do pagamento de abonos para os trabalhadores que 
produzissem mais em menor tempo. Vale ressaltar que, por meio desse modelo, 
houve um aumento significativo na produção de carros. 

As formas de trabalho são novamente alteradas e surgem os grupos de 
trabalhadores que, diferentemente do “sistema doméstico”, eram compostos por 
pessoas fora do âmbito familiar. No entanto, mesmo os trabalhadores sendo 
diferentes, eram responsáveis pelas mesmas tarefas dentro de suas equipes, sendo o 
trabalho executado sem a exigência de criatividade e/ou personalização. 

 

 

Por volta da década de 1830, começaram a surgir problemas na economia devido 
a uma intensa desaceleração no crescimento. Como resposta, havia uma exploração 
da mão-de-obra para possibilitar o acúmulo de lucros dos mais ricos para financiar 
a industrialização que foi reforçada pelo estabelecimento de uma renda de 
subsistência ao proletariado, o que gerou miséria e descontentamento social 
(HOBSBAWM, 2007). Desta forma, “[...] a Revolução Industrial engendrou um novo 
tipo de domínio através da transformação do processo de trabalho capitalista. Nesse 
momento, a força de trabalho submete-se totalmente ao capital e a tecnologia 
viabiliza tal submissão (ARRUDA, 1996, p. 03).”. 

Devido à ideia das linhas de montagem da produção em série, os artesãos não 
controlavam mais seu ritmo de trabalho e não desenvolviam mais trabalhos 
relacionados à criatividade como anteriormente, pois não havia a necessidade de 
pensar muito. Eram responsáveis apenas por atividades braçais, repetitivas e esse 
meio de produção sistematizado, com horários rígidos e grande cobrança por 
produtividade acaba gerando uma alienação dos trabalhadores. A ideia era a de 
que, quanto mais máquinas, menos trabalho, menores os salários e maior a 
necessidade de empregar famílias inteiras para garantir o seu sustento. 

Ainda que a mecanização tenha aumentado a produtividade da mão-de-obra, 
reduzindo o custo por unidade produzida, os salários permaneciam baixos. As 
fábricas agora absorviam não só trabalhadores homens, mas também mulheres e 
crianças que recebiam salários menores do que homens adultos (HOBSBAWM, 
2007). Com a inserção das máquinas durante a industrialização, a força física não 
era mais um quesito determinante para a escolha da mão-de-obra. Além disso, o 
trabalho que se restringia ao manuseio de equipamentos permitia que as crianças 
produzissem o mesmo que um adulto. Consequentemente, o número de mulheres e 
crianças contratadas era enorme (Figura 5). 

Nesse cenário, a necessidade de receber um salário melhor tornava imperativo 
aceitar cargas de trabalho maiores as condições impostas pelos donos das fábricas. 
Como não havia leis trabalhistas para proteger os empregados, era frequente a 
ocorrência de exploração dos trabalhadores, que exerciam suas funções em 
ambientes insalubres e em condições inadequadas. Hobsbawm (2007, p. 50) 
destaca que “Nenhuma sociedade anterior tinha sido capaz de transpor o teto que 
uma estrutura social pré-industrial, uma tecnologia e uma ciência deficientes, e 
consequentemente o colapso, a fome, e a morte periódicas, impunham à produção”. 

Como já dito, os trabalhadores que anteriormente eram responsáveis por todo o 
processo de produção das mercadorias passaram, com a industrialização, a realizar 
tarefas mais restritas dentro das fábricas, passando a não ter mais o “saber fazer” e 
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a não ser mais absorvidos pelo mercado fora das indústrias caso optassem por não 
serem mais operários industriais.  

 

 
Figura 5 - Crianças trabalhando na indústria têxtil. Fonte: http://imagenshistoricas.blogspot.com.br 

 

Esse cenário permaneceu durante muito tempo e foi o ponto fundamental para 
uma revolução social que ocorreu através de levantes espontâneos, por parte dos 
trabalhadores da indústria e também dos moradores mais pobres das cidades, 
surgindo, então, os movimentos sociais.  

Vale ressaltar que pequenos comerciantes, homens de negócios e fazendeiros 
também se revoltaram, mas com a preocupação voltada aos altos juros que 
enfrentavam com os bancos (HOBSBAWM, 2007). Porém, os movimentos sociais 
buscavam, principalmente, alterar a realidade vivida pelos trabalhadores. 

Desta forma, podemos dizer que a Revolução Industrial contribui, de certa forma, 
para unir os trabalhadores e fortalecer as relações sociais dentro das equipes de 
trabalho. 

Com essa união, através de organizações sindicais, os trabalhadores fizeram 
paralizações e greves exigindo melhorias nas suas condições de trabalho.  

Diante da pressão, o governo inglês criou leis que determinavam melhores condições 
de trabalho, com o objetivo de amparar os trabalhadores. Entre as exigências 
estavam o pagamento de um salário mínimo aos trabalhadores, a limitação das 
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horas de trabalho diárias, além do direito a um dia de folga semanal, que deveria 
ocorrer preferencialmente no domingo. 

 

Vale ressaltar que uma das consequências da Revolução Industrial foi o intenso 
êxodo rural que aconteceu nos países que passaram pela industrialização – o que 
no Brasil viria a acontecer apenas no decorrer do século XX. Uma grande 
quantidade de pessoas deixou o campo e migrou para as cidades, em busca de 
oportunidades de trabalho melhoria de vida. Essa migração provocou um grande 
crescimento demográfico urbano e, com isso, o surgimento de novas demandas 
relacionadas às necessidades da nova população.  

Muitos autores concordam que as mudanças ocorridas durante a Revolução 
Industrial se estabeleceram com o crescimento populacional e as transformações 
ocorridas na agricultura. Ou seja, o crescimento demográfico provocado pelo intenso 
êxodo rural, pode ser apontado não só como consequência dessa revolução, mas 
também como seu propulsor, fazendo parte de um sistema cíclico.  

Para Hobsbawm (2007), a Revolução Industrial terminou com a construção das 
ferrovias e da indústria pesada na Grã-Bretanha na década de 1840 (Figura 6). 
Mas deve-se levar em consideração que o autor falava, principalmente, sobre o 
termo revolução, já que a industrialização continuou causando diversas 
consequências pelo mundo. 

 

 
Figura 6 - Ferrovia no cenário urbano. Fonte: https://imagens1920.blogspot.com.br/ 

 

A partir da Revolução Industrial, a industrialização se intensificou em toda a 
Europa, Ásia e América, por meio da consolidação da indústria de bens de produção, 
devido ao crescimento da concorrência. Há que se registrar ainda o surgimento de 
novas formas de energia (hidrelétrica e derivada do petróleo) e a expansão das 
ferrovias que se tornam uma forma de comunicação bastante eficiente entre as 
cidades, alterando os cenários urbanos como os conhecidos até então. 
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No decorrer do século XX, os estudos relacionados à indústria química e eletrônica, 
além da engenharia genética e a robótica, passam a se destacar. Nesse momento, 
há o surgimento de conglomerados industriais e multinacionais e a produção passa 
a ser automatizada. Com isso, a produção em série se intensifica e é concretizada 
uma nova sociedade baseada no consumo de massas. Um dos motivos para que isso 
ocorra de forma eficiente é a expansão dos meios de comunicação. 



2.2. O Caso da AT&T Bell Labs

Alexandre Graham Bell , criador do telefone, trouxe uma 

contribuição fundamental para a sociedade. Sua criação 

foi um marco no desenvolvimento da comunicação e alter-

ou, não só as relações sociais, mas também as relações 

mundiais entre os países. O que muitos não sabem é que 

ele era médico e que sua criação partiu de uma questão 

familiar – relativamente pequena perto das soluções que 

foram desenvolvidas a partir de suas ideias.

O telefone permitiu a conexão de pessoas em tempo real, 

sem, necessariamente, estarem próximas fisicamente. 

Desta forma, pode-se dizer que foi o início da conectivi-

dade de pessoas por meio de uma inovação tecnológica. 

Porém, Bell também contribuiu para a conexão entre pes-

soas fisicamente.

Ele foi o responsável pela criação do Bell Laboratories, 

com o objetivo de buscar a solução para um problema 

relativamente simples, mas que permitiu feitos nunca 

imaginados até então, que ocorreram a partir do encontro 

de pessoas que atuavam em áreas diferentes, o que tornou 

o local propício para o desenvolvimento de grandes 

mentes, como Shannon e Turing.

Espaço multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisci-

plinar?

Vale a reflexão: seria este um exemplo de que a tecnologia 

contribuiu para a criação dos “teamworks”?
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Alexandre Graham Bell17, criador do telefone, trouxe uma contribuição 
fundamental para a sociedade. Sua criação foi um marco no desenvolvimento da 
comunicação e alterou, não só as relações sociais, mas também as relações mundiais 
entre os países. O que muitos não sabem é que ele era médico e que sua criação 
partiu de uma questão familiar – relativamente pequena perto das soluções que 
foram desenvolvidas a partir de suas ideias. 

O telefone permitiu a conexão de pessoas em tempo real, sem, necessariamente, 
estarem próximas fisicamente. Desta forma, pode-se dizer que foi o início da 
conectividade de pessoas por meio de uma inovação tecnológica. Porém, Bell 
também contribuiu para a conexão entre pessoas fisicamente. 

Ele foi o responsável pela criação do Bell Laboratories, com o objetivo de buscar a 
solução para um problema relativamente simples, mas que permitiu feitos nunca 
imaginados até então, que ocorreram a partir do encontro de pessoas que atuavam 
em áreas diferentes, o que tornou o local propício para o desenvolvimento de 
grandes mentes, como Shannon e Turing. 

Espaço multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar? 

Vale a reflexão: seria este um exemplo de que a tecnologia contribuiu para a 
criação dos “teamworks”? 

 

 

Em 1877, Alexander Graham Bell estabeleceu a Bell Telegraph Company com dois 
financiadores. Alguns anos depois a Bell Laboratories, Inc., também conhecida por 
Bell Labs, seria criada com o objetivo inicial de resolver os problemas de ruídos 
durante as ligações telefônicas. Posteriormente, o laboratório foi o apoio de pesquisa 
e desenvolvimento da American Telephone and Telegraph Company (AT&T)18. 
Desta forma, a Bell Labs está diretamente ligada à relação das pessoas com a 
comunicação e em como elas se conectam, colaboram e computam (Figura 7). 

Pode-se dizer que o início da história do laboratório ocorreu a partir do final do 
século XIX, em 1883, quando foi formado o Departamento de Mecânica da AT&T. 
Em 1907, os departamentos de engenharia da AT&T e da empresa Western Electric 
Company19 foram centralizados em Nova Iorque. Em 1925, a empresa foi 
incorporada como uma subsidiária da AT&T com o nome de Bell Telephone 
Laboratories, Inc. (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 2017). No final da década de 
1920, os engenheiros que participavam das pesquisas desenvolveram novos tipos de 
quadros, nomeados como interruptores de painel, além de cabos telefônicos e os 
primeiros amplificadores eletrônicos20. Em 1934, o Departamento de 

                                         
17 Ver apêndice para saber mais sobre Alexandre Graham Bell. 
18 A AT&T era conhecida por sua grande influência, não só nas telecomunicações, mas também nas 
tecnologias da informação. 
19 A empresa Western Eletric Company era filial de fabricação da AT&T e fabricou telefones, 
quadros e outros tipos de equipamentos, além de ser responsável pela fabricação do Bell System. 
(ALCATEL-LUCENT, 2017) 
20 Outra inovação foi o tubo de alto vácuo de Harold Arnold que resolveu o problema tecnológico 
mais urgente da AT&T, permitindo a transmissão de um sinal de telefone em todo o continente 
norte-americano. Posteriormente, a Bell Labs encontrou outros usos para o tubo, conseguindo explorar 
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Desenvolvimento e Pesquisa da AT&T foi integrado aos laboratórios da Bell 
buscando superar a brecha entre a pesquisa dentro do laboratório e as operações 
dos sistemas de comunicação (ALCATEL-LUCENT, 2017). 

 

 

Figura 7 - Uma das sedes do atual AT&T Bell Labs (Murray Hill, Nova Jersey). Fonte: 
http://media.bemyapp.com/came-bell-labs/ 

 

O propósito principal dos laboratórios da Bell era superar os desafios diários de 
engenharia para construir uma rede nacional de comunicações, como 
desenvolvimento de equipamentos e sistemas de telecomunicações fabricados pela 
empresa AT&T. 

Como grande parte dessas redes foi implantada e o negócio de telefonia em ascensão 
conquistou a década de 1920, o propósito inicial foi superado e a organização passou 
a se envolver rotineiramente em diversas outras pesquisas, básicas e aplicadas, 
produzindo uma grande quantidade de trabalhos em áreas fundamentais da 
ciência. Essas inovações, por sua vez, tiveram grande influência sobre o futuro da 
indústria (ALCATEL-LUCENT, 2017). 

Como exemplo das várias inovações desenvolvidas nos laboratórios tem-se, em 1926, 
o desenvolvimento do primeiro sistema de imagem em movimento e som 
sincronizados e, em 1937, a construção do computador digital pioneiro em 
transmissão elétrica.  

Por volta de 1960, o laboratório desenvolveu o primeiro sistema de comutação de 
telefone eletrônico e projetou a Telstar21. A organização também foi pioneira no 
desenvolvimento de sonar22, lasers e células solares, além de realizar pesquisas e 
desenvolvimento de projetos relacionados à defesa sob contratos militares 
(ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 2017).  

Desta forma, diversas inovações, estudos, pesquisas, trabalhos técnicos e científicos 
publicados por parte de seus funcionários, em diversos domínios diferentes, 
compõem um contínuo e notável registro de realizações que fizeram com que a Bell 

                                         
a inovação em áreas que incluíam sistemas de endereços públicos, rádio, gravação fonográfica 
elétrica, imagens em movimento de som sincronizadas e rádio-telefonia transoceânica.  
21 Telstar foi o primeiro sistema de comunicações por satélite do mundo. 
22 Dispositivo análogo ao radar para detecção, escuta e, também, comunicação submarina por meio 
de ondas acústicas. 
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Labs tivesse reconhecimento mundial, tornando-se uma das mais prestigiadas 
organizações de pesquisa. 

 

 

Cientistas e engenheiros extraordinários criaram uma instituição a partir 
da qual eles e o fluxo de indivíduos notáveis que os seguiriam 
inventariam diversos componentes da nossa vida moderna centrada na 
informação. Referido como "The Idea Factory"23 ou "The Crown Jewel"24, 
a história da Bell Labs é a história do que é indiscutivelmente a principal 
organização de pesquisa em Tecnologia da Informação e Comunicações 
(ALCATEL-LUCENT, 2017). 

 

Em 1925, foram designados aproximadamente 4.000 cientistas e engenheiros para 
a Bell Labs que teriam que se dedicar totalmente às pesquisas lá desenvolvidas. A 
partir da integração entre o Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa da 
AT&T e os laboratórios da Bell, em 1934, o número de engenheiros dos 
departamentos também foi aumentado nos laboratórios, devido ao grande 
crescimento destes e à busca da criação de uma indústria emergente (ALCATEL-
LUCENT, 2017). 

Um dos pontos mais importantes que diferencia esse laboratório de tantos outros, 
que o fez realizar tantos feitos de grande sucesso, e, consequentemente, ganhar 
tantos prêmios Nobel é a junção de dois fatores: a composição de sua equipe de 
trabalho e o ambiente em que essas pessoas estavam inseridas.  

Os laboratórios eram compostos por equipes de trabalho interdisciplinares. Dessa 
forma, as inovações e criações conseguiam alcançar uma grande complexidade, pois 
o problema era sempre encarado por diferentes aspectos, de acordo com a 
especialidade de cada integrante. Há que se destacar a presença de personalidades 
como Alan Turing, Claude Elwood Shannon e a participação de mulheres que 
também tinham espaço dentro das equipes de trabalho25. 

Há quem diga que, mesmo a equipe tendo várias pessoas excepcionais, os projetos 
e produtos dos laboratórios estavam diretamente relacionados ao ambiente de 
trabalho que propiciava maior flexibilidade e permitia que os trabalhadores 
ficassem à vontade.  

 

 

Em 1996, a AT&T transferiu grande parte dos laboratórios Bell, além de seus 
negócios relacionados à fabricação de equipamentos, para a Lucent Technologies 
Inc.26. Desta forma, a maioria dos funcionários da Bell Labs passou a fazer parte da 
Lucent, mas a AT&T manteve um número de pesquisadores, ainda que menor, 

                                         
23 Fábrica de Ideias. Tradução da Autora. 
24 A Joia da Coroa. Tradução da Autora. 
25 Ver apêndice para saber mais sobre essas personalidades que compunham a equipe de trabalho 
dos laboratórios e quais os prêmios Nobel conquistados. 
26 Lucent Technologies Inc. era uma fabricante de equipamentos de comunicações telefônicos, entre 
outros. 
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para compor seus próprios laboratórios e, em seguida, limitou-se principalmente a 
serviços de telefonia (ALCATEL-LUCENT, 2017). 

Em 2006, a Lucent Technologies foi fundida com a Alcatel, formando a Alcatel-
Lucent o que resultou, um ano depois, na junção da Bell Labs e da antiga divisão 
de Pesquisa e Inovações da Alcatel em uma única organização.  

Em 2016 a Nokia adquiriu a Alcatel-Lucent. Desta forma, a Bell Labs, uniu-se à 
organização Nokia FutureWorks para a criação de um laboratório ainda maior, 
buscando abranger mais países, mas com a preocupação de manter um padrão 
global de pesquisa e de inovação e o objetivo principal de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas (ALCATEL-LUCENT, 2017). 

 

Apesar das diversas aquisições e mudanças na organização empresarial, a Nokia 
Bell Labs afirma que “o modelo de cultura e pesquisa que tomou forma durante 
seus anos formativos – que tem sido frequentemente adotado por outras instituições 
– permanece no cerne da Nokia Bell Labs até hoje”27 (ALCATEL-LUCENT, 2017). 

Como comprovação da afirmação da empresa, tem-se a proposição do “Bell Labs 
Prize for Innovation in Information and Communications Networking”28 (Figura 
8) que busca premiar ideias que ainda não foram criadas ou comprovadas 
cientificamente, no setor de informação e telecomunicações. Busca-se ideias que 
ofereçam soluções inovadoras para ligar seres humanos, sentidos, coisas, sistemas e 
infraestrutura, visando economia de tempo. A competição é mundial, alcançando 
pesquisadores, cientistas e inovadores, finalistas de diversos países29, demonstrando 
uma abertura à diversidade de pessoas. 

Como forma de incentivar a interdisciplinaridade e a conexão de ideias diferentes, 
os funcionários da Nokia não são elegíveis e os vencedores tem a oportunidade de 
colaborar com os pesquisadores renomados da Nokia Bell Labs, desenvolvendo suas 
ideias. Para a empresa, isso tem o potencial de mudar profundamente o estado da 
existência, e também da experiência, humana (ALCATEL-LUCENT, 2017). 

 

                                         
27 Tradução da Autora. 
28 Prêmio Bell Labs para Inovação em Redes de Informação e Comunicação. Tradução da Autora. 
29 Dentre os países estão Bélgica, Canadá, Alemanha, Coréia, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido 
e EUA. Os finalistas apresentaram soluções que permitem uma melhor Internet das Coisas (IoT), 
além de novas formas de simplificar grandes dados para se poder extrair informações e 
conhecimento acionáveis. 
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Figura 8 - Competição aberta para 2017 Nokia Bell Labs Prize. Fonte: https://www.bell-
labs.com/var/articles/2017-nokia-bell-labs-prize/ 

 

A instalação principal da Bell Labs está localizada na cidade de Murray Hill, no 
estado de Nova Jersey, e é formada por um complexo de edifícios. Seus pesquisadores 
descreviam que trabalhar lá era como estar em uma universidade de referência, 
porém, sem as características que fazem um centro de ensino, ou seja, sem lecionar 
aulas e/ou desenvolver e executar provas.  

Vale ressaltar que um dos locais apontados como mais produtivos era a cafeteria, 
onde os pesquisadores de diversas áreas se reuniam e se misturavam livremente, 
podendo trocar ideias entre si sem, necessariamente, seguir as divisões rigorosas que 
tipicamente existem em centros educacionais (INFORMATION, 2005). 

 

O Bell Labs, em Holmdel, Nova Jersey, foi projetado por Eero Saarinen & Associates 
com Sasaki, Walker & Associates, entre 1957 e 1962, para ser a divisão de pesquisa 
da AT&T Corporation (Figura 9). Uma segunda etapa foi desenvolvida por 
Anthony J. Lumsden, em 1966, após a morte de Saarinen, quando a edificação foi 
expandida criando-se um pátio interno. 

A edificação foi desenvolvida para ser um símbolo icônico dos empreendimentos 
tecnológicos inovadores da empresa, era muito apreciado por quem trabalhava lá.  

A comunidade arquitetônica também manifestou obteve grande admiração pelo 
espaço, devido à sua escala e à exploração de novos materiais de construção 
(DOCOMOMO_US, 2017). 
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Figura 9 - Bell Labs, em Holmdel, Nova Jersey. Foto: Preservation New Jersey. Disponível em: https://tclf.org/ 

 

O terreno comporta o edifício e uma piscina, rodeados por uma rede de estradas e 
lotes de estacionamentos, em meio a um cinturão verde (Figura 10). Uma torre de 
água em aço pintada em branco, em frente à piscina, serve como marco visual. 

 

 

Figura 10 - Implantação do edifício em um grande terreno, rodeado pela natureza. Fonte: https://tclf.org/ 

 

Além dos escritórios e os laboratórios, havia também um auditório, cafeteria, lojas, 
biblioteca, sala de informática, serviços e espaços para estocagem. No porão havia 
equipamentos técnicos e sistemas mecânicos.  
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Os espaços de escritório e laboratório contavam com layouts flexíveis para permitir 
tanto a colaboração entre os pesquisadores, quanto a privacidade dos espaços de 
trabalho. Os ambientes são afastados da fachada por corredores (Figura 11) 
utilizados para circulação e conexão entre eles. 

 

 

Figura 11 - Corredor de conexão entre os escritórios e sua relação visual com o ambiente externo. Foto: Rob Dobi. 
Disponível em: https://www.archdaily.com/ 

 

 

Os espaços comuns contavam com átrios e extensas áreas ajardinadas para permitir 
a contemplação por parte dos seus usuários. As seções no meio do eixo do edifício 
mais curto serviam como espaço de espera e recepção (Figura 12). 

 

 

Os arquitetos responsáveis pelo projeto fizeram questão de explorar os materiais e 
métodos construtivos disponíveis na época, o que foi fundamental para aproveitar 
as novas capacidades para o edifício, como o revestimento de janelas em vidro com 
filme espelhado na composição da fachada.  

Essas decisões contribuíram para que fosse apresentada uma nova estética como 
exemplo da precisão da alta tecnologia da época.  

A estrutura foi composta por um sistema de módulo flexível, o que permitia que os 
usuários expandissem ou diminuíssem o seu espaço de trabalho conforme necessário 
(Figura 13). 
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Figura 12 - Espaço de recepção no átrio. Foto: Connie Zhou / OTTO. Disponível em: 
http://www.architectmagazine.com/ 

 

 

Figura 13 - A estrutura permitia que os ambientes internos fossem compostos por módulos flexíveis. Fonte: 
http://www.architectmagazine.com/ 
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Pouco tempo depois da união entre a AT&T e a Alcatel-Lucent, foi anunciado que 
o prédio seria vendido.  

Inicialmente seria comprado por um desenvolvedor e demolido, mas houve oposição 
dos cidadãos locais, dos alunos da Bell Labs e a comunidade da arquitetura ajudou 
a desfazer o acordo, alegando que, a edificação havia se tornado um símbolo da 
arquitetura moderna, ressaltando-se o seu significado arquitetônico e a sua história 
junto ao desenvolvimento da tecnologia.  

Hoje, o edifício está abandonado (Figura 14), mas já possui um projeto que aguarda 
por aprovações burocráticas.  

 

 

Figura 14 - Atualmente o edifício está abandonado. Foto: Rob Dobi. Disponível em: https://www.archdaily.com/ 

 

O novo empreendimento foi desenvolvido por uma equipe interdisciplinar de 
arquitetos, paisagistas, planejadores urbanos, historiadores, engenheiros mecânicos 
e consultores de sustentabilidade, além de grupos comunitários locais e organizações 
de preservação para a reutilização responder da melhor forma possível30.  

A nova proposta conta com uma rua no meio do edifício para pedestres, no átrio 
aberto, além de cafés e varejo no térreo, escritórios para empresas, ensino superior e 
cuidados de saúde nos níveis superiores (Figura 15). Além disso, a proposta prevê a 

                                         
30 Exemplo de projeto interdisciplinar que inclui a colaboração da comunidade, buscando a 
viabilidade real para a edificação. 
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retirada de algumas paredes para criar um espaço público, integrando o espaço 
interno ao ar livre.31 

 

 

Figura 15 - Renderização do interior da nova proposta para o edifício apresentando plena ocupação. Render: 
Alexander Gorlin Architects. Disponível em: http://www.architectmagazine.com/ 

 

 

A AT&T, ao contrário de alguns grandes monopólios, foi meticulosamente 
regulamentada pelo governo, garantindo que o objetivo final não fosse a 
acumulação de lucros à custa pública, desperdiçando projetos com méritos 
duvidosos. Desta forma, a relação com o governo ajudou a assegurar benefícios aos 
Estados Unidos como um todo, através de taxas mais baixas, ótimos serviços e 
inovação de primeira. 

Além disso, por ser parte de um monopólio sancionado pelo Estado, a Bell Labs 
produziu uma grande quantidade de conhecimento que foi livremente 
disponibilizado, o que auxiliou na mudança de várias concepções, pesquisas e 
indústrias. 

 

 

O teamwork32 é uma nova ferramenta de gestão que apresenta dinâmica, impactos 
e resultados diferentes dos grupos convencionais de trabalho.  

O teamwork é formado por um grupo de pessoas que tem seu conhecimento 
complementado entre si. Os membros dessas equipes de trabalho demonstram 
comprometimento com as metas e todos são igualmente responsáveis pela 
performance do grupo para atingir os objetivos comuns. Como as mudanças ocorrem 

                                         
31 Isso demonstra a necessidade de se pensar a diversidade de usos. 
32 Equipe de trabalho. Tradução da Autora. Optou-se pelo uso da terminologia em inglês, durante 
a monografia, por conta da sua difusão nas plataformas integradas de projeto, como nos sistemas de 
modelagem baseada em informação (BIM). 
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de uma forma muito rápida e alteram constantemente o cenário em que estão 
inseridas, os novos ambientes exigem estruturas mais flexíveis e adaptáveis 
(KATZENBACH e SMITH, 2015). 

Desta forma, o teamwork é entendido como um instrumento propício para unir 
pessoas diferentes em busca de um objetivo comum, que seria mais difícil de ser 
atingido individualmente (Figura 16). As equipes potencializam o aprendizado, 
gerando maior crescimento pessoal, o que contribui para as mudanças necessárias. 
Assim, essas pessoas passam a ter maior comprometimento e mais união para 
atingir os objetivos comuns, o que, consequentemente, faz com que os resultados 
sejam melhores e conquistados pela equipe, diferentemente do que ocorre em um 
modelo de gerenciamento imposto verticalmente (KATZENBACH e SMITH, 2015). 

 

 

Figura 16 - Equipamento de satélite que permitia a intervenção simultânea de até 4 pessoas em suas 
configurações. Fonte: https://spectrum.ieee.org/ 

 

Portanto, a sinergia é um fator importante para que haja o envolvimento das 
pessoas e auxilia para que os resultados finais não sejam apenas a soma de 
resultados individuais. A visão do trabalhador recebe maior destaque, aumentando 
o seu desempenho diante de mudanças. A interação e a colaboração das pessoas 

envolvidas nos teamworks podem transformar a base que sustenta a organização.  

Destaca-se a oportunidade de trocar ideias, experiências e conhecimentos dentro das 
equipes, possibilitando maior aprendizado e uma melhor formação profissional e 
humana. 
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Atualmente, vivemos um cenário que preza pelo dinamismo. Desta forma, o 

desenvolvimento de teamworks nas organizações já estabelecidas torna-se um fator 
de grande importância para a criação de vantagens competitivas. E esse conceito 
tem sido absorvido intensamente pelo mercado de trabalho, abrindo caminho para 

o surgimento de novas empresas (startups), com pessoas inovadoras e 
empreendedoras.  

Isso não significa que não haja líderes dentro desses grupos e que todos os novos 
grupos se caracterizem por uma abordagem mais humanista ou que não tenham 
foco puramente nos resultados. Porém, como isso contradiz o conceito primordial do 

termo teamwork, esses perfis tem sido deixado cada vez mais para trás pelas 
organizações. 

 

 

Apesar de o conceito ser algo recente, a Bell Labs possibilitou o desenvolvimento de 
equipes de trabalho, disponibilizando ambientes propícios tanto para trabalhos 

individuais, quanto para trabalhos coletivos. Portanto, é evidente que os teamworks 
já estavam presentes na Bell Labs, desde que iniciou suas atividades. 

O fato de se desenvolver um espaço para resolver um problema comum, por meio 
da junção de pessoas de diferentes profissões e lugares que, anteriomente, 
encaravam os problemas à sua maneira pessoal, permitiu que acontecesse a 
emergência de soluções maiores. Este ambiente propiciou a interdisciplinaridade e 
a conexão das pessoas e, com isso surgiram soluções maiores do que as inicialmente 
definidas. 

Em princípio, nada indica que haveria uma hierarquização entre os laboratórios, 
apenas que havia alguns secretários e estagiários que organizavam as atividades. 
Desta forma, os grandes nomes que surgiram e se destacaram dentro da Bell Labs, 
não estavam no topo de uma cadeia hierárquica pré-determinada. Pode-se dizer 
que o fenômeno de emergência ocorreu não só para as soluções, como também para 
as pessoas que lá estavam. 

Mais do que possibilitar espaços interdisciplinares, a Bell Labs possibilitou espaços 
transdisciplinares e é exatamente a transdisciplinaridade que permite o fenômeno 
da emergência em sua melhor forma. 

 

 

Jean Piaget (1896-1980) é considerado por muitos o primeiro a utilizar o termo 
transdisciplinaridade. O autor caracteriza os níveis de colaboração e integração 
entre as disciplinas de três formas: multidisciplinar, interdisciplinar e 
transdisciplinar.  

Para ele a multidisciplinaridade ocorre ao se buscar informações e o auxilío de 
várias disciplinas para a solução de um problema. No entanto, essas disciplinas não 
são modificadas e melhoradas por essa interação. O autor considera este o nível 
mais baixo de integração.  
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Já a interdisciplinaridade é apontada como a cooperação entre as várias disciplinas, 
apresentando reciprocidade nos intercâmbios entre elas e sua própria modificação, 
o que gera de um enriquecimento mútuo. Este seria o segundo nível de integração. 

Por sua vez, a transdisciplinaridade está relacionada à construção de um sistema 
total, no qual não há fronteiras rígidas entre as disciplinas, o que a torna a etapa 
superior da integração (PIAGET, 1972).  

Portanto, é possível inferir que a transdisciplinaridade é a evolução da 
interdisciplinaridade, assim como a interdisciplinaridade tornou-se a evolução da 
multidisciplinaridade33. 

Uma outra forma de se entender o início do conceito de transdisciplinaridade é a 
partir de um colóquio intitulado “A ciência diante das Fronteiras do Conhecimento”, 
realizado em Veneza pela Unesco, em 1986. Este congresso abordou temas como a 
defasagem entre o modo tradicional de fazer ciência em relação a uma nova visão 
de mundo, a partir das descobertas das ciências naturais.  

Como resultado do encontro foi gerado um documento denominado Declaração de 
Veneza34, no qual há uma crítica ao paradigma da ciência moderna. O documento 
conclui que há necessidade de se procurar a transdisciplinaridade verdadeira, por 
meio de uma troca dinâmica entre as ciências exatas, as ciências humanas, a 
tradição e a arte (UNESCO, 1986). 

Schwartzman (2005) caracterizou de dois modos a produção de conhecimento, 
sendo um linear, correspondente à ciência tradicional, e outro, não linear, 
correspondente à contemporaneidade. 

 

Modo linear Modo não-linear 
O conhecimento básico é produzido 

antes e independentemente de 
aplicações 

O conhecimento é produzido no 
contexto das aplicações 

Organização da pesquisa de forma 
disciplinar 

Transdisciplinaridade 

Organizações de pesquisa homogêneas Heterogeneidade e diversidade 
organizacional 

Compromisso estrito com o 
conhecimento: os pesquisadores não se 

sentem responsáveis pelas possíveis 
implicações práticas de seus trabalhos 

“Accountability” e reflexividade: os 
pesquisadores se preocupam e são 
responsáveis pelas implicações não 

científicas de seu trabalho 
 

Tabela 1 - Modos de produção de conhecimentos científicos. Fonte: Schwartzman (2005). Adaptação: autora. 

 

Alguns autores entendem o modo não linear como uma ação emergente para 
responder às novas necessidades da sociedade e da ciência, no qual cria-se um 
contexto econômico e social mais complexo e amplo. Nesse contexto, há maior 
responsabilidade social e maior reflexão das pessoas envolvidas. Essas pessoas 

                                         
33 Esse conceito apresenta grande relação com o projeto arquitetônico que será apresentado como 
resposta às questões levantadas durante a monografia, pois entende-se que ele corresponde 
diretamente às necessidades da sociedade atual. Portanto, visa-se espaços que possibilitem que o 
conceito de transdisciplinaridade seja apropriado verdadeiramente pelos usuários, por meio, 
principalmente, da diversidade em seu termo mais amplo. 
34 Em Anexo. 
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trabalham de forma colaborativa em busca de uma solução para os problemas que 
converge para uma mesma aplicação.  

Desta forma, a aplicação das soluções não está apenas a mercê de questões 
relacionadas ao mercado, mas as questões sociais e intelectuais relacionadas a 
problemas mais complexos. O mercado é um dos fatores considerados, mas não o 
principal (NOWOTNY, SCOTT e GIBBONS, 2003). 

Portanto, o cenário em que ocorrem essas ações é visto sempre de forma integral, no 
qual surgem as questões científicas. A partir disso, as metodologias podem ser 
desenvolvidas a partir de pesquisas definidas, com seus resultados divulgados. Esta 
é uma caracterização da produção de conhecimento de forma transdisciplinar, pois 
os seus resultados partem de uma grande variedade de perspectivas, tanto teóricas 
quanto práticas, para a busca de resolução dos problemas (NOWOTNY, SCOTT e 
GIBBONS, 2003). 

Ainda hoje não há um consenso sobre o conceito de transdisciplinaridade. Brandão 
(2008) considera que o termo, mesmo não representando uma atitude nova, ainda 
mostra-se muito instável e tem se formado e se redefinido conforme o tempo e a 
interação entre os saberes. 

Contudo, pode-se inferir, a partir dos significados apresentados que a informação é 
fator de grande relevância nas discussões sobre transdisciplinaridade, por ser o elo 
que permite a conexão entre os diferentes campos do conhecimento.  

Desta forma, podemos dizer que a transdisciplinaridade torna-se a alternativa 
apropriada para o estudo de problemas complexos, que necessitam de uma 
abordagem diferente daquela que tem sido aplicada pela ciência tradicional na 
busca de soluções emergentes. 

 

 

Com base no conteúdo apresentado, pode-se dizer que a necessidade de se resolver 
problemas complexos, no setor de tecnologias, fez com que houvesse a necessidade 
de uma mudança de paradigma nos espaços de trabalho e de pesquisa.  

Com a percepção de que pode haver diferentes respostas para um mesmo problema, 
em áreas de diferentes atuações, há que se promover a conexão entre essas 
informações.  

Portanto, a diversidade destaca-se como uma grande ferramenta para a busca de 
respostas a problemas complexos. 

Como a necessidade de resolver os problemas relacionados às inovações tecnológicas 
apresentar sempre envolveu a conexão de pessoas diferentes, podemos dizer que a 

tecnologia ajudou a fomentar os teamworks, antes mesmo do surgimento deste 
conceito, que só viria a surgir no século XXI. 

 

 

 

 



2.3. O Caso da Bauhaus

O Movimento Moderno pode ser considerado um dos mov-

imentos mais importantes dentro da arquitetura, seja pelas 

suas consequências estéticas, urbanas ou pela visibilidade 

que ele trouxe para a área da construção civil – destacan-

do-se como o estilo internacional.

Vale ressaltar que trata-se desse é um movimento interdis-

ciplinar que ocorreu não só dentro da área da construção 

civil, mas também das artes plásticas e do design gráfico, 

por exemplo. Essa característica é comprovada a partir da 

Escola Bauhaus que alterou as formas convencionais de 

ensino, passou a tratar as disciplinas de forma interdisci-

plinar e demonstrou a importância disso para a solução de 

problemas.

Assim como foi destacado sobre a história da Bell Labora-

tories, a Bauhaus confirma o que já é intrínseco, ainda que 

inconscientemente, para aqueles que tem contato com a 

disciplina de arquitetura e urbanismo: a interdisciplinari-

dade é essencial para a formação de seus profissionais.

Nesse momento, a arquitetura passa a não negar a tecno-

logia e suas inovações, tendo uma relação muito forte com 

a industrialização, sendo característica e respondendo às 

questões relacionadas ao seu tempo da forma mais funcio-

nal possível, perdendo parte de sua devoção pelos estilos 

passadistas. 
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“Estou convencido de que também a indústria da construção civil deverá 
tender para um semelhante trabalho de grupo. Isso poderia dar ao futuro 
arquiteto que, por vocação, é o coordenador das muitas atividades 
referentes à edificação, a oportunidade de tornar-se, ainda uma vez, o 
‘mestre construtor’, se nos sentirmos dispostos a fazer as mudanças 
necessárias na atitude e na educação. Nós devemos descer de nosso monte 
de tijolos e educar a jovem geração em conformidade com os novos meios 
da produção industrial, em vez de encaminhá-la para uma platônica 
atividade artística separada da prática e da construção” Gropius 
(BENEVOLO, 2004, p. 742). 

 

No século XX, a partir da década de 20, tem-se uma diversidade de experiências e 
resultados que apresentam coerência entre si, além de uma linha de trabalho 
comum entre as pessoas e os grupos, em diferentes países: um conjunto de 
acontecimentos denominado como Movimento Moderno.  

Esse movimento pode ser considerado parte de uma transformação histórica35 e, 
como tal, deixou contribuições tanto individuais quanto coletivas, não sendo 
possível restringir o seu surgimento a um lugar único ou a só um ambiente cultural 
(BENEVOLO, 2004). 

Para confirmar essa afirmação, podemos destacar entre esses resultados a Bauhaus 
e Le Corbusier (1887-1965), duas experiências que apresentam um contraste com a 
sua tradição próxima e que, apesar de serem independentes entre si, apresentam 
coerência em vários aspectos (BENEVOLO, 2004). 

Dentre todos os resultados apresentados pelo Movimento Moderno, escolheu-se 
destacar aqui o caso do edifício da Bauhaus, pois entende-se ser um exemplar de 
espaço interdisciplinar e um projeto de grande importância no âmbito da 
arquitetura.  

Além disso, o projeto da escola apresentou-se como uma resposta à 2ª Revolução 
Industrial, com foco na reinserção do profissional no mercado de trabalho, 
permitindo-lhe, novamente, o saber fazer.36 

 

A industrialização propiciou a padronização de elementos construtivos, algo 
absorvido como positivo para o movimento moderno, que tornou-se, posteriormente, 
um dos pontos que caracterizaram o movimento. Os arquitetos  passaram a ter um 
tempo maior para pensar na funcionalidade das edificações, afastando sua atenção 
de aspectos relacionados a decorações e proporções, por exemplo, o que leva a 
afirmar que a Revolução Industrial foi determinante para o movimento moderno, 

                                         
35 Assim como a Revolução Industrial foi uma transformação histórica para o mundo, pode-se dizer 
que o Movimento Moderno o foi para a arquitetura e para o urbanismo. 
36 Desta forma, o projeto da Bauhaus relaciona-se diretamente com o projeto proposto como conclusão 
da presente monografia. Enquanto a escola atende a 2ª Revolução Industrial, o projeto proposto 
busca atender a 4ª Revolução Industrial, respondendo ao seu tempo. Além disso, tem-se como 
objetivo atingir espaços transdisciplinares, sendo a transdisciplinaridade a evolução da 
interdisciplinaridade, como já apresentado no capítulo anterior. 
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já que a sua realização estava ligada diretamente aos avanços tecnológicos e 
científicos. 

A construção deveria ser pautada em aspectos práticos, tornando-se mais cômoda e 
economicamente viável, respondendo a questões relacionadas ao capitalismo, sendo 
a fachada resultado de uma racionalidade interna, enquanto os materiais de 
construção poderiam ser dispostos buscando seu melhor aspecto como parte estética 
constituinte. 

Desta forma, o arquiteto moderno buscava trazer um caráter original ao 
movimento, sendo os projetos frutos das ideias do seu próprio tempo, demonstrando 
sua lógica e diferenciando-se dos demais movimentos arquitetônicos até então 
estabelecidos (WARCHAVCHIK, 2006). 

Um exemplo prático que pode ser citado é a Residência Citrohan (Figura 17), de Le 
Corbusier37, na qual ele concretiza as suas considerações sobre considerar a casa uma 
máquina de morar. Para ele, a casa deveria ser uma ferramenta que fosse tão útil 
quanto uma máquina de escrever.  

 

 
Figura 17 - Residência Citrohan de Le Corbusier. Exposição                                                         
Habitacional, Weissenhof, Stuttgart, em 1927. Foto: Dr Lossen.                                                        
Disponível em: http://www.fondationlecorbusier.fr/ 

                                         
37 Le Corbusier teve influência direta no desenvolvimento do projeto da atual capital do Brasil, 
Brasília, Distrito Federal, que, por sua vez, teve grande importância no desenvolvimento da cidade 
de Uberlândia, Minas Gerais, que foi o local escolhido para o projeto final desta monografia. Para 
saber mais sobre essas relações ver apêndice. 
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Essas considerações indicam que a casa é construída para ser usada, em termos 
práticos, sendo um local de ação e não de refúgio ilusório (JR., 2002). 

 

Em 1919, a Bauhaus foi fundada em Weimar (Figura 18), Alemanha, como uma 
escola de arquitetura e artes decorativas, possuindo maior ligação com o Art 
Noveau38. E permaneceu na cidade até sua transferência, em 1926, para Dessau.  

Gropius assumiu a direção da escola ainda no seu primeiro ano, continuando nessa 
posição mesmo depois de sua transferência. Desta forma, a Bauhaus é considerada 
como uma obra didática de Gropius e de seus colaboradores. 

 

 
Figura 18 - Bauhaus em Weimar. Foto: Weimar GmBH. Disponível em: http://www.germany.travel/ 

 

A escola buscava uma linguagem visual diferente, por meio seu funcionalismo e 
sem a presença de ornamentos, além de estabelecer uma relação direta com a 
estética industrial e as vanguardas artísticas da época.  

Como exemplo, destacam-se o cubismo, o abstracionismo, o neoplasticismo e o 
construtivismo russo. Foram utilizadas várias metodologias diferentes dentro da 
escola, fortalecendo a interdisciplinaridade entre os conteúdos, os alunos e os artistas. 

O conceito principal em torno da Bauhaus era o de se desenvolver uma composição 
de ensino fortalecendo a interdisciplinaridade entre o design e a arquitetura, e 
                                         
38 Uma confirmação disso é a presença de Van de Velde que chegou a ser diretor da escola 
inicialmente, mas teve que sair por questões políticas, devido ao fato de ser estrangeiro. Lembrando 
que estamos falando sobre um período em que ocorreram as guerras mundiais, quando os 
estrangeiros eram duramente perseguidos pelo governo nazista. 
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assim, promover a aproximação desses profissionais, novamente, com os artesãos 
para demonstrar que poderia não haver distinção entre os dois.  

Para isso, a escola estimulava a relação da arte com a técnica e defendeu a presença 
do artista também na produção industrial e não só na concepção intelectual do 
produto (Figura 19).  

 

 
Figura 19 - Diagrama conceitual desenvolvido por Gropius, em 1922,                                                     
apresentando a estrutura de ensino na Bauhaus. "Bau" significa                                                               
construção e é colocada no centro de todas as atividades.                                                                                              
Fonte:  https://www.bauhaus.de/en/das_bauhaus/45_unterricht/ 

 

Ao projetar a escola, Gropius usou o conceito de escola democrática, reforçando que 
não havia nada para esconder. Por isso, houve uma proposição para que ela fosse 
estabelecida grande parte em vidro (Figura 20). 

Além da setorização dos usos, o projeto apresentava também uma setorização das 
quadras, demonstrando uma preocupação urbanística ainda que não houvesse 
cidade. Outro fator que demonstra essa preocupação é a presença de uma rua que 
passa por baixo da edificação (Figura 21). 

O projeto possui influência da arquitetura moderna, apresentando questões 
relacionadas à funcionalidade, conexão entre os espaços e objetividade. Desta forma, 
a edificação foi setorizada em ateliês, área de administração, salas teóricas, 
refeitório e moradia estudantil, apresentando espaços amplos e livres para permitir 
a instalação de equipamentos e máquinas (Figura 22). 

Vale ressaltar que tudo, desde o projeto até o mobiliário, foi desenvolvido pelos 
alunos e os professores. 

A influência do Cubismo na escola se deu por meio da presença da 4ª dimensão 
que seria o tempo, mostrando-se necessário contornar o edifício para entender sua 
arquitetura como um todo e vivenciá-lo (Figura 23). 
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Figura 20 - Bauhaus em Dessau. Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 21 - Mostra-se a rua passando abaixo da Bauhaus e a predominância na vedação em vidro.                
Fonte: autora, 2017. 
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Figura 22 - Escada na Bauhaus foi pensada de forma ampla para ser utilizada                                         
como espaço de encontro para os alunos. Fonte: https://br.pinterest.com/ 

 

 
Figura 23 - O tempo se torna elemento fundamental para se entender o edifício                                         
da Bauhaus, sendo necessário dar a volta entorno do edifício para se ter uma                                         
noção do todo. Foto: Thomas Lewandovski.                                                                                       
Disponível em: https://www.archdaily.com.br/ 
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Vários professores de diferentes lugares e visões foram contratados para trabalhar 
na escola, como forma de garantir a diversidade e diferentes soluções 
complementares. Como exemplo, podemos citar: 

 Lyonel Feininger (1871-1965) era pintor e gravador. Foi um personagem 
muito importante na escola, sendo o primeiro contratado por Gropius para 
lecionar a oficina de impressão. 

 Johannes Itten (1888-1967) era um artista plástico de Viena e trabalhava o 
processo criativo na escola, com temas como composição, cores e formas, entre 
outras. 

 Theo van Doesburg39 (1883-1931) deu alguns cursos na Bauhaus, fortalecendo 
a influência do neoplasticismo na escola, por meio dos conceitos de 
horizontalidade e verticalidade – diretrizes do movimento neoplasticista. A 
partir disso, os mobiliários passam a ser construídos a partir de linhas, o que 
determina a transição de um mobiliário maciço para outro mais leve. 

 

 

Gropius discordava da forma inicial como a escola foi concebida e tentou retirar a 
distinção entre artesão e produtor industrial. Para ele a indústria já havia feito essa 
distinção, separando o artista de sua produção e de seu produto final, por meio da 
setorização de tarefas e não havia problema em relação a essa separação. Porém, 
ele entendia que os alunos tinham que experimentar as sensações e aprender a 
trabalhar com as ferramentas. 

Desta forma, junto com Adolf Meyer desenvolveu, de 1920 a 1922, uma casa para 
servir como experiência para os professores, mas o projeto incluía os alunos. A 
“Sommerfeld House” (Figura 24) servia para workshops, sendo interdisciplinar e 
desenvolvida pelos próprios professores, com mobiliários de Marcel Breuer (1902-
1981), detalhes rítmicos e formais das aulas de Itten e detalhes ornamentais de Joost 
Schmidt (1893-1948). Foi um marco para a escola, considerada a concretização de 
seu discurso.  

Posteriormente, professores e alunos desenvolvem a Casa Modelo (Am Horn) (Haus 
am Horn) para uma exposição que ocorreria na Bauhaus, que em 1923 abrigou 
uma exposição realizada para apresentar o que estava sendo produzido na escola, 
divulgada por meio de cartazes. A publicidade era bastante forte dentro da 
Bauhaus. 

Em 1928, Gropius deixou a direção da escola porque não estava gostando das 
pressões políticas que a entidade passou a receber. Além disso, já não concordava 
com a relação extremamente estreita com a indústria de artesão-produtor, percurso 
que estava sendo cada vez mais seguido pela escola. 

                                         
39 Theo van Doesburg era um arquiteto holandês, artista plástico, designer gráfico e poeta. Dentre 
os seus trabalhos mais significativos está o movimento De Stijl, “O Estilo”, do qual foi um dos 
fundadores e líderes junto com Piet Mondrian, em 1917. O movimento foi o responsável por formular 
e disseminar a teoria e a prática do Neoplasticismo que se tornou um estilo internacional nas artes, 
arquitetura e design, baseando-se em uma geometria rigorosa através de planos horizontais e 
verticais. 
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Figura 24 - A "Sommerfeld House" que servia como uma conexão entre as aulas e a prática, para os professores 
e alunos. Fonte: https://en.wikiarquitectura.com/building/sommerfeld-house/ 

 

 

Hannes Meyer (1889-1954) foi docente e o segundo diretor da Bauhaus. Meyer, 
diferente de Gropius, acreditava na possibilidade de se voltar ao controle do saber 
fazer dentro da indústria, estabelecendo então ateliês para que se pudesse aprender 
até o final da parte industrial. Para ele, isso permitiria que os projetos fossem 
enviados diretamente para serem produzidos industrialmente, no caso, de forma 
patenteada.  

Como Meyer possuía uma maior tendência social, voltava a escola mais para a 
área da arquitetura. No entanto, a Alemanha viu isso como um posicionamento 
comunista, o que fez com que ele fosse pressionado pela prefeitura a fechar o edifício. 

 

 

Mies Van der Rohe continuou a estimular a vocação os estudos para a arquitetura, 
mas agora mais voltados para a estrutura, cálculos e coisas afins. Como não tinha 
relação política, permaneceu no cargo até o fechamento da escola. 
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A Bauhaus não tinha tanta liberdade quanto parece, porque era financiada pela 
cidade, então tinha muitas questões políticas40 envolvidas e ainda que seu atual 
diretor, Mies, não tivesse relação com a política, a escola foi transferida para Berlim 
e fechada em 1933 pelo governo. 

Não obstante todo esse contexto, os estudos eram usados para fortalecer a indústria, 
o que poderia auxiliar a Alemanha a se reerguer.  

Além disso, havia o desenvolvimento de produtos com grande qualidade, que 
poderiam competir no mercado externo. 

Curiosidade: durante a guerra, o edifício em Dessau foi coberto pelo governo, o que 
demonstra o quanto a edificação tinha força como arquitetura, sendo vista como 
um exemplo de democracia, o que talvez não fosse desejável pelos mandatários da 
época. 

 

É evidente que a arquitetura e o urbanismo são áreas interdisciplinares e que a sua 
realização está veementemente ligada a diversas outras disciplinas. Há, portanto, 
a necessidade de se entender a diversidade como um todo. 

Desta forma, não é de se estranhar que as disciplinas ministradas nesses cursos sejam 
tão complexas, interligadas a algo maior. Nesse contexto, a disciplina de projeto 
destaca-se por seu caráter interdisciplinar. Os profissionais dessa área devem lidar 
com usuários distintos, responder a usos sobrepostos, entender a dinâmica de uma 
cidade e convergir todos os seus preceitos, conceitos e vontades a um determinado 
ponto: o próprio projeto. 

Portanto, podemos dizer que o projeto é a emergência da composição de soluções, 
baseadas em análises realizadas para um determinado objetivo?  

A verdade é que a arquitetura é um exemplo exato de interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade aplicada. 

Durante o movimento moderno, há que se destacar o projeto Bauhaus, como um 
todo, para exemplificar essa questão, visto que engloba a interdisciplinaridade, 
questões de interferência públicas-políticas e a emergência de ideias e pessoas, por 
meio, exatamente, da transdisciplinaridade. 

 

 de beleza, as nossas exigências quanto à mesma, 
fazem parte da ideologia humana e evoluem incessantemente com ela, o 
que faz com que cada época histórica tenha sua lógica da beleza. Assim, 
por exemplo, ao homem moderno, não acostumado às formas e linhas dos 
objetos pertencentes às épocas passadas, eles parecem obsoletos e às vezes 
ridículos (WARCHAVCHIK, 2006, p. 33). 

                                         
40 Durante a guerra, o edifício em Dessau foi coberto pelo governo, o que demonstra o quanto a 
edificação tinha força como arquitetura, sendo vista como um exemplo de democracia, o que talvez 
não fosse desejável pelos mandatários da época. 
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Para Warchavchik (2006), tanto a racionalidade da construção, quanto a beleza 
de formas e linhas, podem ser encontradas na observação das máquinas da época 
moderna, sejam automóveis, vapores e/ou locomotivas.  

Essas máquinas modernas são usadas como exemplo por serem novidades e por 
terem sido construídas, por engenheiros, buscando apenas economia e comodidade, 
não sendo fruto de imitações, o que faz delas, para o autor, “o verdadeiro cunho de 
nosso tempo” (o autor se refere ao tempo em que escreve).  

Warchavchik destaca ainda a velocidade do progresso da época que, 
aparentemente, fazia com que algo que fosse criado no dia anterior já não parecesse 
mais interessante. Isso permite inferir sobre a necessidade e a busca por inovação 
das pessoas na época. Isso é alterado, no entanto, quando analisamos os edifícios.  

Enquanto o desenvolvimento das máquinas busca apenas economia e comodidade, 
os edifícios passam por um aperfeiçoamento técnico com base em preocupações 
diversas, permitindo e sendo necessário que se pense uma distribuição racional de 
luz, calor e água, por exemplo. Além disso, as edificações modernas eram pensadas 
para serem construídas com os materiais disponíveis em sua época, como o cimento 
armado (WARCHAVCHIK, 2006). 

Warchavchik (2006) destaca que os edifícios modernos, ainda quando esqueletos, 
poderiam já ser considerados monumentos característicos da arquitetura de seu 
tempo, desde que construídos com os materiais disponíveis na época – cimento 
armado, por exemplo. Quando acabados, os edifícios seriam verdadeiros 
monumentos de artes da época. Porém, o autor critica a alteração do trabalho do 
engenheiro construtor para o arquiteto decorador, ou seja, a utilização dos adornos 
voltados para a tradição descaracterizando a concepção inicial do edifício, fazendo 
com que se torne uma obra fora de seu tempo. 

Apesar disso, o autor destaca a importância de o arquiteto moderno estudar a 
arquitetura clássica como forma de desenvolver um sentimento estético para que 
suas obras contemplem o equilíbrio e a medida, os quais, para o autor, são 
sentimentos próprios da natureza humana.  

Além disso, acredita que, através de seus estudos, os arquitetos perceberiam que 
aqueles que participaram de movimentos passados respondiam às questões de seu 
próprio tempo, não tendo a pretensão de criar um estilo específico.  

Desta forma, os estilos foram desenvolvidos de forma natural, resultando 
monumentos conservados, assim como edifícios, além de objetos posteriormente 
colocados em museus. 

 

Encontrarão os nossos filhos a mesma harmonia entre os últimos tipos de 
automóveis e aeroplanos de um lado e a arquitetura das nossas casas do 
outro? Não, e esta harmonia não poderá existir enquanto o homem 
moderno continue a sentar-se em salões estilo Luís tal ou em salas de 
jantar estilo Renascença e não ponha de lado os velhos métodos de 
decoração das construções (WARCHAVCHIK, 2006, p. 35, 36). 

 

 

 

 



2.4. Arquitetura Pós-moderna

O Movimento Pós-Moderno se encontra na transição entre 

o período do Movimento Moderno e o contexto contem-

porâneo.

Vale ressaltar que, assim como no período da Revolução 

Industrial, esse período apresentou mudanças no modelo 

produtivo, principalmente como resposta as consequên-

cias da Segunda Guerra Mundial. As relações de trabalho 

voltam a ser alteradas e o contexto contemporâneo passa 

a ser delineado.

Apesar de o Movimento Pós-Moderno não ter apresentado 

grandes influências no Brasil, busca-se destacar a sua 

importância para o país em outros termos.

Nesse momento há manifestações na arquitetura e no 

urbanismo contra ao que estava sendo produzido durante 

o Movimento Moderno. Assim, alguns autores passam a 

discutir sobre as consequências do modernismo para as 

cidades. E sendo essas características as predominantes 

no planejamento urbano, entende-se que é nesse momen-

to em que surgem os questionamentos sobre como as 

nossas cidades estavam sendo caracterizadas.

Desta forma, destaca-se nesse contexto as discussões 

sobre as relações entre os usuários e os ambientes 

urbanos, de forma colaborativa, como relações fundamen-

tais para a geração de vitalidade e urbanidade nas 

cidades, algo que será abordado na proposição do projeto. 
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No período pós-guerra, à medida em que se consolidava uma forte cultura de 
consumo, em que as pessoas desejavam os bens apresentados pelo sistema de 
produção capitalista, a figura do cliente na arquitetura torna-se mais forte, 
apresentando uma grande influência sobre as produções arquitetônicas. Neste 
momento surge o movimento pós-moderno, na década de 60 até o início da década 
de 90. 

 

Devido a questões relacionadas a condições geográficas e, principalmente, das 
transformações históricas relacionadas ao término da Segunda Guerra Mundial, 
surge o Toyotismo41, conhecido por ser um modelo produtivo de acumulação 
flexível, que passou a ser difundido pelo mundo a partir de 197042 (Figura 25).  

Nesse modelo há uma flexibilização da produção, que passa a estar vinculada 
diretamente à demanda, com adequação da estocagem e produção apenas do 
necessário.  

Esse sistema demanda um grande avanço tecnológico, tanto nos meios de 
transportes, quanto nos de comunicação, devido à necessidade de rapidez no 
deslocamento e no fluxo de mercadorias, para que o consumo não sofra atrasos. 

 

     

Figura 25 - Modelo de produção flexível.                                                                                                               
Fonte: economia.culturamix.com 

 

Esta metodologia combina os sistemas de fornecimento de matérias-primas, de 
produção e de vendas, com a técnica “Just in Time”43, que permite que só a matéria-
prima necessária para a produção de uma quantidade determinada de produtos 

                                         
41 Toyotismo é um modelo produtivo criado por Taiichi Ohno (1912-1990) e Eiji Toyoda (1913-2013). 
42 Essa disseminação ocorreu através da aplicação desse modelo produtivo na fábrica da Toyota – 
empresa japonesa que é considerada uma das maiores empresas de fabricação de veículos 
automotivos. 
43 “Just in Time” em tradução livre significa “em cima da hora”. 
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seja utilizada, agilizando a produção e a circulação. Isso permite uma economia de 
recursos, redução do prazo de estocagem, uma constante atualização da produção, 
além de evitar desperdícios. 

Porém, há uma redução na oferta de empregos no setor secundário (das indústrias), 
pois flexibilização permite ao trabalhador realizar diversas funções ao longo do 
processo produtivo.  

Além disso, a necessidade grande conhecimento sobre o processo produtivo e suas 
tecnologias exige uma mão-de-obra mais qualificada. Isso acaba gerando 
transferência de mão-de-obra para o setor terciário (setor de serviços), no qual os 
trabalhadores operam na distribuição de mercadorias. 

A arquitetura pós-moderna é um termo genérico que se refere a uma sucessão de 
novas proposições arquitetônicas com o objetivo de estabelecer uma crítica à 
arquitetura moderna, ao seu excesso de funcionalidade e à submissão à forma à 
função.  

Diferente do movimento moderno, o movimento pós-moderno não apresenta 
características claras, mas é possível destacar a predominância do seu impacto 
visual, seja nos projetos com influência historicistas44 ou naqueles que propõem algo 
completamente diferente. 

 

O novo classicismo foi mais influente na América do Norte, embora a 
sua repercussão tenha sido sentida em todo o mundo, criando um período 
de descanso, ou de reavaliação, no desenvolvimento geral da arquitetura. 
A pergunta que a maioria dos arquitetos fazia por volta de 1960 era a 
de como podiam se libertar de suas restrições sem implicar o retorno ao 
antigo projeto, compulsivamente contínuo, ou aos compromissos 
insatisfatórios do Estilo Internacional; como podiam usar, ao mesmo 
tempo, a função e a estrutura de um edifício para criar a sua forma mais 
diretamente e conferir-lhe uma solidez mais plástica do que a do Estilo 
Internacional que, com todo o seu discurso de função e estrutura, nunca 
se preocupou em fazer (JR., 2002). 

 

Tendo vivido seu auge no final da década de 70 e década de 80, a arquitetura do 
movimento pós-moderno foi fortalecido por nomes como Philip Johnson (1906-
2005)45, Aldo Rossi (1931-1997), James Stirling (1926-1992), Robert Venturi (1925), 
Michael Graves (1934) e Michael Wilford (1938).  

O movimento demonstrou mais força na Europa e nos Estados Unidos, não tendo 
muito espaço no Brasil. Isso pode ser explicado apela forte tradição moderna do país, 
que dificultou uma crítica da qualidade de sua produção arquitetônica.  

                                         
44 Havia uma linha de pensamento dentro do pós-modernismo na arquitetura que buscava as 
características de estilos do passado, estabelecendo, assim, de forma muito clara sua negação por um 
dos pontos mais importantes pregados pelo movimento moderno: de se olhar para o seu próprio 
tempo. 
45 Philip Johnson era um dos discípulos de Mies e tornou-se “o primeiro porta-voz do novo projeto 
classicizante e um arquiteto importante por seus próprios méritos”. (JR., 2002) 
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Ainda assim, há algumas críticas de grandes arquitetos, como Vila Nova Artigas 
(1915-1985)46 que mesmo não se desvinculando totalmente do movimento moderno, 
mostrou-se insatisfeito com ele.  

No entanto, ainda que não apresentasse uma base teórica forte, a utilização do pós-
modernismo no país, como estilo foi importante para diminuir a hegemonia da 
arquitetura moderna e permitiu a possibilidade de abertura para novos rumos.  

Grande parte da arquitetura no Brasil considerada parte do movimento pós-
moderno caracteriza-se pela adoção de elementos frontais mais óbvios, muito 
relacionados às manifestações norte-americanas do movimento.  

Como exemplo, podemos citar o edifício Rio Branco, de Edison Musa, (Figura 26) 
que utiliza um frontão e subdivide o edifício em base, corpo e coroamento, assim 
como na divisão clássica, sendo a utilização do frontão um aspecto forte na 
arquitetura de Philip Johnson (Figura 27).  

 

     

Figura 26 - Edifício Rio Branco de Edison Musa.                                                                                       
Fonte: http://kamlgr.wixsite.com/ 

                                         
46 Artigas é um dos discípulos de Le Corbusier em sua fase brutalista. O estilo brutalista pode ser 
considerado a obra do pós-guerra, na qual tudo que é instalação vai ganhando maior presença e o 
processo construtivo vai se mostrando – o processo como linguagem. Além disso, ao mostrar as formas 
há uma explicitação da fabricação, então há a história do edifício que pode ser contada a maneira 
como você o lê formalmente. Sendo este um vínculo feito pelo Artigas. 
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Figura 27 - Edifício AT&T no ano de 1984,  em Manhattan,                                                                                                
de Philip Johnson e John Burgee. Foto: © David Shankbone.                                                                      
Disponível em: https://www.archdaily.com/ 

 

As críticas ao Movimento Moderno não se restringiram à arquitetura, estando 
presentes também no urbanismo.  

Grandes autores como Aldo Rossi, Kevin Lynch (1918-1984) e Jane Jacobs (1916-
2006), questionavam as consequências do urbanismo moderno nas cidades e 
apresentavam suas visões sobre o assunto, cada um à sua maneira. 

Jane Jacobs, jornalista, urbanista e ativista social, lançou o seu livro Morte e Vida 
das Grandes Cidades (2003) em 1961 e gerou grande impacto na forma de observar 
e analisar os fenômenos urbanos, tratando de questões que, segundo ela, podem 
determinar a vitalidade das cidades, pautando suas análises em questões 
relacionadas à diversidade de usos, escalas, edifícios e pessoas.  

Desta forma, Jacobs critica as ortodoxias urbanas da época e questiona a passividade 
dos bairros e os cidadãos que também são considerados consumidores passivos de 
uma cidade imposta também como produto.  

Suas colocações ainda podem ser encontradas nos planejamentos urbanos 
contemporâneos e nas nossas cidades atuais, comprovando que sua teoria não se 
restringe às cidades americanas, alvo de seus estudos, mas também ocorrem em 
cidades brasileiras. 
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Desde 2007, o aniversário de Jane Jacobs foi estabelecido como o dia para ocorrer a 
“Jane’s Walk”47 (Figura 28), programa elaborado no “Center for the Living City”48, 
que acontece em diferentes cidades da América do Norte e, atualmente, no mundo 
inteiro. Nesse programa as pessoas caminham pela cidade tendo contato com o 
entorno urbano, auxiliando a eliminar barreiras sócio espaciais e ao aprendizado 
da valorização dos espaços urbanos. Durante o evento os cidadãos têm contato com 
a complexidade da vida urbana contemporânea através da observação pessoal e 
também grupo, permitindo a construção de um imaginário coletivo para a cidade. 
E as pessoas se empoderam da ideia de que a cidade é realmente construída por 
todos (SOCIETY). 

 

 

Figura 28 - Jane's Walk acontecendo em Goiânia (Brasil). Fonte: http://janeswalk.org/brazil/goiania/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
47 Caminhada da Jane. T. do. A. 
48 Centro para a Cidade Viva. T. do A. 



2.5. Cenário Contemporâneo

Vivemos, atualmente, uma Revolução Digital que influen-

cia todos os setores e áreas, o que caracteriza uma era 

onde a maioria das coisas estão conectados virtualmente 

e as que não estão demonstram que irão acompanhar o 

mesmo fluxo. Mas essa conexão, muitas vezes, não acon-

tece fisicamente e não é acompanhada pelas próprias 

cidades. Além dos problemas urbanísticos ocasionados 

pela influência do modernismo nas cidades, como vimos 

no capítulo anterior, a revolução digital favoreceu a 

dispersão de pessoas e espaços.

Devemos considerar que não são todas as pessoas que 

estão preparadas para viver e se desenvolver nessa nova 

era tecnológica, tendo um problema grande relacionado a 

exclusão digital. Porém, não podemos e não devemos 

parar o progresso e negar as oportunidades que a tecnolo-

gia pode gerar na vida das pessoas e nas próprias cidades. 

Com isso, deve-se pensar sobre a inclusão digital e em 

como acompanhar as novas tendências, levando em con-

sideração os problemas passados sem negar o futuro, se 

preparando para tal.

Desta forma, a conexão que se apresenta hoje responde a 

uma necessidade informacional e de conteúdo, porém 

falha quando se trata das relações sociais e pessoais. 

Sendo, portanto, um dos maiores desafios atuais o 

equilíbrio entre acompanhar as inovações tecnológicas 

sem que percamos a humanidade.

Sendo o modernismo a resposta da arquitetura para a 

sociedade industrial, por que ainda o utilizamos para 

resolver as questões contemporâneas?
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Falar sobre arquitetura contemporânea não é tarefa fácil, uma vez que não há 
ainda uma forma concreta de se caracterizá-la como um movimento. Mas esta 
definição poderá ser viável em um futuro próximo, principalmente a partir do 
momento em que aquilo que está se fazendo for contraposto por uma crítica rígida.  

No entanto, podemos falar sobre as experiências que estamos vivendo hoje e que 
expressões podem ser relacionadas com tudo aquilo que foi construído até então. 
Nesta era da Revolução Digital, que impacta fortemente todos os segmentos por 
meio da tecnologia, torna-se vital falar da dispersão da informação e do acesso a 
ela. 

 

 

Quando falamos sobre Revolução Digital e tecnologia, não podemos deixar de citar 
o  Google que é, atualmente, a empresa de tecnologias mais importante em termos 
de pesquisa, que disponibiliza recursos significativos para compreensão dos 
problemas atuais e também para se tentar prever as questões relacionadas ao nosso 
futuro – assim como a Bell Labs costumava fazer. 

O Google tem usado o seu maior meio financeiro, Google Adwords, que é 
extremamente lucrativo, para financiar diversos projetos de pesquisa que facilitam 
a vida das pessoas. Exemplos disso são o Gmail, o Google Maps, Google Travel e o 
Google Glass, entre outros. As pesquisas vão desde ferramentas para buscas online 
ao desenvolvimento de dispositivos portáteis para computação, a carros autônomos 
e robótica doméstica. 

É claro que há milhares de outras empresas fazendo coisas parecidas, mas grande 
parte atua em uma área específica. Tome-se a Apple, que apresenta telefones, 
tabletes e inovações que provocam o desejo de muita gente e contam com milhões 
de fãs no mundo inteiro ou a Microsoft, que também atua em várias frentes, como 
computadores e jogos. Essas empresas apresentam inovações relacionadas a 
velocidade de dados, design e alta tecnologia em seus produtos. Outro destaque é a 
Amazon que revolucionou a venda de produtos pela internet. 

No entanto, todas essas empresas e tantas outras que surjam sempre vão aparecer 
na plataforma do Google e é, provavelmente lá, que vamos conhecê-las, já que a 
plataforma especializou-se naquilo que todos buscam: a conexão de informações. 

Isso não quer dizer que o Google não apresente problemas e que seja um exemplo a 
ser seguido. A ideia aqui é pensar sobre o que ela tem feito em um cenário no qual 
o tempo da informação determina grande parte das relações pessoais e mundiais. 

 

 

Assim como a Bell Labs, o Google busca constantemente, e apresenta, inovações, 
investe em pesquisas e mostra-se “à frente” de seu tempo, especialmente na 
disponibilização de informações.  
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Mas não se pode perder de vista que o Google é uma empresa, de capital aberto, e 
que tem necessidade de maximizar o seu lucro, principalmente para remunerar os 
seus acionistas. 

Então não podemos afirmar que o Google é o novo Bell Labs, tendo em vista que 
uma das grandes contribuições dos Laboratórios era exatamente a divulgação de 
suas pesquisas, fornecendo a possibilidade de que outras pessoas ou empresas 
tivessem acesso à inteligência produzida e utilizá-la para desenvolver soluções para 
os seus problemas ou a melhoria de pesquisas já desenvolvidas. Isso ocorria na Bell 
Labs, como já tratado, graças a sua relação direta com o estado, garantindo a 
socialização de tudo aquilo que era produzido. 

Lógico que falamos de tempos diferentes e o que o Google faz hoje tem uma 
relevância que não pode ser comparada com nada até então desenvolvido. Mas é 
exatamente por falarmos de tempos diferentes que deve ficar claro: a Bell Labs 
promoveu a inovação que mudou a realidade do seu tempo e o Google está 
mudando a realidade do seu tempo.  

 

 

O site de recrutamento Glassdoor realizou uma pesquisa, para destacar os melhores 
empregadores da atualidade. Foram analisados vários aspectos como o clima entre 
os funcionários da empresa, os benefícios financeiros e também o espaço de 
crescimento que elas proporcionam. O Google apareceu em quarto lugar, 
caracterizado como um excelente lugar para se trabalhar.  

A rede social Facebook passou o Google e ficou em segundo lugar no ranking. Seus 
funcionários responderam que se sentem mais realizados devido a abertura da 
empresa à diversidade e por terem maiores possibilidade de argumentação com os 
seus chefes, estão mais acessíveis devido a sua proximidade com as equipes.  

Outro fator que diferenciou a avaliação dos dois grupos empresariais foi o fato de 
que o Facebook trabalhar com equipes menores, o que faz com que os funcionários 
sintam-se mais importantes dentro de suas equipes. Já os funcionários do Google 
responderam que as equipes grandes e com muitos talentos contribuem para uma 
sensação de um trabalho menos relevante. (GILLETT, 2017). 

Desse modo, as relações sociais no trabalho e os conceitos relacionados a diversidade, 
emergência e bottom-up se mostraram como definitivos para a satisfação das 
equipes no trabalho.  

 

 

Depois do pós-modernismo, ao longo da década de 1990, destacou-se uma 
arquitetura progressiva em conjunto com ideias construtivas. Nesse momento, 
surgem projetos que apresentam grande rigor nas formas.  

A arquitetura e o urbanismo apresentam grande relação com a tecnologia e não se 
importam em demonstrar isso49.  

                                         
49 Essa é uma característica que já se opõem, de certa forma, ao pós-modernismo que tinham projetos 
importantes que tentavam apresentar uma negação a tecnologia. Desta forma, suas formas, muitas 
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Esta nova mentalidade permite que sejam desenvolvidos projetos que apresentam 
otimismo diante das possibilidades, não se limitando às questões conhecidas. A 
arquitetura e o urbanismo passam a buscar nas tecnologias formas de superarem 
os seus próprios limites. 

Outra tendência da arquitetura, muito difundida pela escola japonesa, é a de um 
minimalismo extremo. Nessa tendência, a tecnologia do edifício é explorada ao 
máximo, permitindo a criação de novas tipologias e uma verdadeira subvenção dos 
usos convencionais do espaço.  

Por outro lado, temos também é uma arquitetura que não faz questão de negar o 
seu passado, mas também não entende que este deva ser copiado, pois tem o seu 
foco nas possibilidades atuais e futuras. Com isso, surgem projetos que adaptam 
características de outros movimentos, mas com tecnologias atuais e essa base torna-
se importante para explorar novos contextos e experimentar combinações inéditas, 
fazendo uso de novas tecnologias e levando-se em consideração o contexto atual. 

A nova geração, que busca a inovação, segue a arquitetura moderna no que diz 
respeito à importância de seu discurso ético, construtivo e funcional, com um 
conceito que engloba a adaptação ao clima, o uso livre de materiais tradicionais e 
da alta tecnologia.  

Desta forma, busca-se uma resposta à cultura local e à contemporaneidade, abrindo 
mão do discurso utópico sobre o futuro que ainda é inacessível.  

A arquitetura passa a buscas, a partir da realidade atual, a harmonia entre 
elementos formais e espaciais, o que não impede de se manifestar em novas 
geometrias e em princípios dinâmicos e interativos, típicos da contemporaneidade. 

Conforme o tempo passa, maior se torna a consciência internacional sobre a gestão 
da transformação urbana, que perpassa um contexto de mudança climática e de 
uma economia menos expansiva.  

São desenvolvidos, cada vez mais, projetos ecológicos, de revitalização e renovação 
urbanas, que buscam a melhoria do bem-estar social. Um exemplo dessa mudança 
de percepção urbana é o High Line50 (Figura 29), em Nova Iorque. 

A tendência é caminhar para uma arquitetura com menor abordagem 
programática e uma crescente valorização do conhecimento da tecnologia, dos 
sentidos humanos, da percepção emocional e de um planejamento de inclusão social. 

Mas ainda assim, qual é a arquitetura e o urbanismo predominantes, 
principalmente no Brasil?  

Estamos olhando para o nosso tempo e respondendo a ele ou ainda respondemos à 
contemporaneidade com os ensinamentos passados?  

Sendo assim, estaríamos negando a própria arquitetura moderna, que pregava a 
importância de olharmos para o nosso próprio tempo? 

 

                                         
vezes, não aparentavam aquilo que realmente se usava nas construções e as tecnologias utilizadas 
para sua concepção, optando por aspectos pesados e de grande impacto visual. 
50 O High Line é um parque linear, na cidade de Nova Iorque, construído em 2009 em uma via 
férrea elevada. O projeto está alterando o ambiente urbano em que foi inserido – o que antes eram 
galpões e fábricas no seu entorno, hoje se tornam galerias de arte, estúdios de design, entre outros. 
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Figura 29 - High Line em Nova Iorque. Foto: David Berkowitz. Disponível em: https://novayork.com/high-line 

 

 

A arquitetura paramétrica é originada a partir de diversos dados, podendo ter 
relação com a carta solar e os ventos predominantes por exemplo. O desenho 
arquitetônico final leva em consideração as informações e os parâmetros 
estabelecidos pelo arquiteto anteriormente. A partir disso, os softwares que são 
utilizados para desenvolver essa arquitetura permitem várias possibilidades, 
gerando volumes e planos geralmente a partir de um módulo construtivo, a partir 
de questões funcionais ou simplesmente por estética. 

Do mesmo modo que muitas pessoas concordam e baseiam-se nos arquitetos 
estrelados e em suas criações, há quem rejeite, veementemente, os seus formalismos 
e os discursos grandiloquentes.  

Como justificativa, tem-se a ideia da superficialidade da linguagem assumida por 
eles, acreditando-se tratar apenas de uma arquitetura esteticista, ligada a um 
design de impacto. Isso faz com que a produção dessa arquitetura afaste-se de 
parâmetros considerados culturais. Para alguns, essa produção arquitetônica 
apresenta-se, em alguns momentos, mais distante da comunidade e de projetos 
sociais, revelando-se uma arquitetura fria, sem relação com seus usuários.  

Outra questão é em relação à originalidade do design desenvolvido nas obras, 
entendendo que o profissional da arquitetura está dando lugar à tecnologia e a 
softwares de criação. Há que se tomar cuidado com esse discurso, no entanto, pois 
baseia-se no não entendimento daquilo que está sendo apresentado como inovação 
para os profissionais da área da construção civil como um todo, já que os softwares 
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utilizados podem estar relacionados não apenas à questão estética ou ao desenho 
formal, mas a questões funcionais, práticas e que estão ligadas diretamente à 
vontade de melhorar suas condições de uso. 

 

 

“A completa separação que hoje se verifica entre projeto e execução dos 
edifícios parece artificiosa se confrontada com o procedimento usado nos 
grandes períodos do passado. Distanciamo-nos demais da colocação 
natural e original, quando conceber e realizar um edifício eram partes de 
um processo indivisível e quando arquiteto e construtor eram uma só 
pessoa. O arquiteto do futuro – se quiser voltar a encabeçar a atividade 
da construção – será forçado pelos acontecimentos a tomar parte, do modo 
mais direto, na produção da construção civil. Se souber associar-se e 
colaborar estreitamente com o engenheiro, o cientista e o construtor, então 
o projeto, a execução e a economia da construção poderão formar de novo 
uma unidade, uma fusão entre arte, ciência e proveito econômico.” 
Gropius. (BENEVOLO, 2004, p. 742) 

 

Apesar de parecer uma citação contemporânea, este trecho foi parte do 
pronunciamento de Gropius na reunião da Associação dos Arquitetos Americanos 
(AIA)51 em Chicago, em março de 1952. De fato, com o passar dos anos, as profissões 
deixaram de ser gerais para tornarem-se especializadas, independentemente da 
área de atuação.  

Os profissionais, por exemplo, que anteriormente eram responsáveis por desenvolver 
o projeto construtivo completo, hoje dividem essa responsabilidade com profissionais 
de outras áreas.  

O arquiteto desenvolve o projeto arquitetônico, o engenheiro civil o projeto 
estrutural, o engenheiro eletricista o projeto elétrico, e assim por diante.  

E onde está o arquiteto do futuro, ao qual Gropius refere-se em seu discurso? 

Atualmente os profissionais da construção civil utilizam programas tecnológicos 
como ferramenta de documentação dos projetos de sua área. Ou seja, cada parte da 
construção é gerada como um projeto independente (hidráulico, elétrico, estrutural 
etc.) por apresentarem objetivos diferentes. Porém, para gerar o objeto final é 
necessária a compatibilização de todos esses projetos e, nesse momento, muitas vezes, 
podem aparecer problemas, sendo necessária a revisão por cada profissional 
envolvidos.  

O sistema BIM visa à otimização desse processo, alinhando os dados produzidos 
pelos diferentes profissionais, ainda que utilizem ferramentas tecnológicas 
diferentes.  

Há ainda a possibilidade de utilização do sistema restrito a questões estéticas, 
relacionadas a modelagens em três dimensões. Mas vale ressaltar que o sistema não 
é utilizado apenas para esta função. Por lidar com informações, mais do que o 
auxílio estético, ele gera dados quantitativos automaticamente e identifica 

                                         
51 Em 1949, a AIA fez uma reunião em Houston na qual acresce em seu código um novo parágrafo 
em que afirma que o arquiteto não deverá mais intervir de nenhuma forma, seja direta ou 
indiretamente, nas contratações de construções. Dessa forma, Gropius se coloca veementemente 
contra, fazendo um longo discurso em uma reunião da associação em 1952. 
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incompatibilidades, configurando-se em uma grande ferramenta na colaboração 
entre as diversas áreas. 

Um dos maiores benefícios do sistema BIM é a possibilidade de geração de soluções 
integradas, viabilizando a compatibilização dos diferentes projetos gerados através 
dos programas tecnológicos de forma automática, permitindo que os profissionais 
trabalhem simultaneamente no mesmo projeto, cada um com seu objetivo 
específico. Desta forma, caso haja incoerência no desenvolvimento de uma das 
partes, o programa alerta o usuário, oferecendo a possibilidade de resolver a questão 
no instante da produção.  

Esse sistema já está disponível no mercado brasileiro e vale ressaltar que é utilizado 
não só no setor da construção civil, mas também por diversos outros profissionais, 
reforçando as tendências digitais e sua irreversibilidade.  

A comprovação de que não há dúvidas sobre o uso do BIM no Brasil é a criação, 
pelo Governo Federal, de um comitê estratégico para implementação e 
disseminação do sistema52. Desta forma, torna-se fundamental a atualização dos 
profissionais, até mesmo como forma de acompanhar as necessidades 
contemporâneas. 

 

 

A metodologia High-Low está sendo abordada no mesmo cenário que a arquitetura 
paramétrica. Nela utiliza-se métodos mais avançados de computação gráfica e a 
interpretação dos parâmetros pré-determinados no desenho arquitetônico. Por meio 
da combinação dos resultados, produz-se uma forma mais simples de construir, 
podendo ser utilizada mão-de-obra não especializada, além de materiais 
construtivos provenientes de matéria-prima barata. 

Essa metodologia foi desenvolvida no meio acadêmico por integrantes do escritório 
arquitetônico SUBdV. Eles acreditam que essa metodologia seja uma forma de se 
ampliar a prática de arquitetura paramétrica no Brasil (SUBDV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
52 Decreto publicado no Diário Oficial da União em anexo. 
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3. MÉTODOS
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A partir da motivação já apresentada na introdução, buscou-se bibliografias que 
tratassem dos temas abordados no desenvolvimento da base teórica. Feito isso, 
foram realizadas entrevistas e bate-papos com o intuito de confirmar a pertinência 
do projeto e a viabilidade de sua implantação na cidade de Uberlândia, Minas 
Gerais. 

As pessoas escolhidas para serem as entrevistas e debate do tema não foram 
escolhidas aleatoriamente, incluindo os seguintes personagens: 

1. Caio Vassão – arquiteto e urbanista, com mestrado e doutorado pela 
FAUUSP, concluindo o pós-doutorado, desenvolve pesquisas relacionadas a 
tecnologia, comunidades, arte, inovação e urbanidade há mais de 20 anos. 
Desenvolveu o próprio método de abordagem de projeto (Metadesign) a 
partir de diversas influências e atua como consultor de empresas e 
instituições quanto à relação entre educação, inovação e ambiente urbano. 
Vassão apresenta-se como a personificação do estudo teórico conceitual 
daquilo que se busca para o desenvolvimento do projeto. A partir disso, 
busca-se através do bate-papo e da entrevista, a confirmação da importância 
de uma arquitetura responsiva ao seu tempo e o entendimento sobre como 
tudo isso pode ser realizado, não sendo apenas uma utopia.  
                                                        

2. Denis Fuzii – arquiteto, fundador do escritório Studio dLux, na cidade de São 
Paulo, com filosofia sobre o Design Aberto e representante da Opendesk no 
Brasil. Fuzii faz parte da nova geração de arquitetos contemporâneos, sendo 
a representação prática de alguns pontos colocados nos estudos e teorias de 
Caio Vassão. Desta forma, ele representa a conexão entre o conceito que se 
busca para o projeto e o mercado de trabalho, tendo a entrevista e o bate-
papo demonstrado a viabilidade de se desenvolver bons projetos baseados 
na tecnologia, sem necessariamente perder-se as relações sociais – ou até ao 
contrário, reforça-las. Além disso, o resultado foi a concepção sobre a 
relevância do papel social do arquiteto e a importância da colaboratividade. 
 
 

3. Gustavo Maierá – diretor de Inovação na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Turismo da Prefeitura Municipal de Uberlândia. 
Maierá está em contato direto com as questões abordadas, até então, na 
cidade de Uberlândia e representa o poder público em busca de melhorias 
na área a ser estudada, além de um esforço para a conexão entre o desejo 
público e o mercado de trabalho. Com isso, busca-se, através da entrevista, a 
confirmação da viabilidade para a implantação de um projeto como o 
proposto na cidade de Uberlândia, além de destacar a sua importância para 
uma escala macro, auxiliando, também, na escolha da escala do projeto. 
 

4. Jeniffer Medeiros – líder de projetos da Comunidade Colmeia, na cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais. Trabalha na Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(Sedectes)53, além de colaborar com a startup Ampyou. Assim como Fuzii, 
Jeniffer representa a conexão entre a teoria e o mercado de trabalho, sendo 
outra representante dos desejos públicos sobre o desenvolvimento através da 
inovação. Com isso, busca-se através de seu depoimento, entender como é o 

                                         
53 Sedectes é um órgão governamental e possui função estratégica nas diretrizes políticas do Governo 
de Minas Gerais, buscando promover o desenvolvimento econômico, a ciência, a tecnologia, a 
inovação e o ensino superior com foco em um desenvolvimento sustentável e na melhoria da 
qualidade de vida no Estado. 
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funcionamento de espaços colaborativos já existentes na cidade, se há a 
necessidade de mais espaços assim e a importância do gerenciamento desses 
espaços quando possuem relação público-privada. 
 
 

As escolhas buscaram partir de uma visão macro até chegar em uma visão micro 
e foram variadas entre arquitetos de grandes cidades e representantes de gestões 
públicas e privadas, levando-se em consideração a teoria e a prática.  

Com isso, as entrevistas, os bate-papos e os depoimentos serão utilizados como base 
de confirmação de viabilidade do conceito, do programa e da implantação desse 
projeto na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. 

 

 

A cidade de Uberlândia, Minas Gerais, foi escolhida para o desenvolvimento do 
presente trabalho por ser a cidade mais importante do Triângulo Mineiro, por suas 
características em relação a logística, ao seu desenvolvimento econômico e social e 
por questões pessoais – por ser a cidade onde a autora reside. 

Para isso, foram desenvolvidas pesquisas para comprovar a vocação da cidade para 
a implantação de um projeto como o proposto, entre as quais, reportagens recentes 
sobre programas na cidade, formulário desenvolvido pela autora divulgado na 
cidade, entrevista com o diretor de Inovação do município, além de análises 
estatísticas do IBGE. 

 

O terreno escolhido está localizado no Bairro Alto Umuarama, entre as Avenidas 
João Pinheiro e Afonso Pena e as ruas Adhemar de Freitas Macedo e Francisco B. 
Monteiro. 

 

 

Segundo Kevin Lynch (2011), nada é experimentado individualmente, sendo 
necessário estabelecer as relações das edificações com o seu entorno e o seu contexto, 
já que elementos semelhantes podem adquirir significados diferentes quando 
localizados em contextos diferentes.  

As análises partiram de uma visão macro da cidade, buscando os elementos 
necessários para escolha da melhor localização. Para desenvolver a análise e 
entender a melhor localização para o projeto, escolheu-se trabalhar com o autor 
Kevin Lynch (2011), a partir de cuja obra surgiram as motivações para a escolha 
da localização, que se deu a partir da análise relacionada, principalmente, a 
logística. 

Kevin Lynch (2011) destaca em sua obra a maneira como nós percebemos a cidade 
e quais as partes constituintes que exercem grande influência sobre essa percepção. 
Destaca o quão é importante a opinião dos moradores para entender os seus pontos 
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de vista sobre a forma como percebem o espaço urbano, como estruturam a imagem 
desse espaço e como se locomovem nesse lugar. Porém, diante de questões 
relacionadas a tempo de execução, não foi possível estabelecer contato direto com 
as pessoas para desenvolver as análises.  

Mas, ainda assim, vê-se os elementos destacados por Kevin como de grande 
relevância para o desenvolvimento das análises necessárias para o presente 
trabalho, feitas a partir da nossa percepção em visitas realizadas ao terreno em dias 
e horários diferentes e por meios de transporte diferentes.  

Portanto, serão apresentados mapas que apresentam a localização do terreno em 
relação à cidade e destacam as características definidas como importantes para a 
definição da escolha, demonstrando a grande viabilidade de construção de um 
projeto no local. 

 

 

Para o autor, os bairros são regiões médias ou grandes, de uma cidade, e possuem 
características reconhecíveis para o observador. Desta forma, Kevin Lynch não 
entende o bairro como uma extensão territorial pré-determinada legislativamente, 
mas como áreas que possuem características comuns. Por isso, optou-se por analisar 
o entorno imediato do terreno e demonstrar que o bairro, legislativo, possui 
características diferentes dentre si, muito influenciadas pelas vias de grande fluxo 
da área. 

 

 

Para desenvolver estudos que sirvam como referência para o projeto, escolheu-se 
estudos de caso que condiziam com as diretrizes de projeto que se quer aplicar. 

Dessa forma, os estudos de caso foram escolhidos de acordo com: 

 Conceito de interdisciplinaridade 

 Modificação urbana a partir da mudança de vocação: inovação 

 Programa 

 Arquitetura paramétrica 

 Relação entre espaços internos e externos 

 Proximidade de programa e relação com a cidade de Uberlândia 

 

Busca-se desenvolver análises relativas aos aspectos objetivos de projeto, em relação 
as condicionantes ambientes, as possíveis estruturas a serem utilizadas e as normas 
que darão a base de desenvolvimento. 
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Entende-se que as condicionantes ambientais são determinantes para o 
desenvolvimento de um bom projeto de arquitetura e urbanismo, já que são 
fundamentais para a ecologia como um todo e também para a garantia do conforto 
ambiental para seus usuários.  

Desta forma, buscou-se características predominantes na cidade de Uberlândia, 
quanto à insolação, à incidência de chuvas e ventos, para demonstrar tal 
preocupação desde o início de desenvolvimento do projeto, além de servir para 
determinar algumas questões prévias relacionadas a implantação. 

Porém, as representações gerais foram apresentadas apenas para se ter uma base 
daquilo que deve ser considerado, pois serão geradas com auxílio da tecnologia e 
resultados específicos sobre o projeto a ser desenvolvido, buscando as melhores 
respostas a essas questões. 

 

 

Diante de tudo que foi apresentado anteriormente, pois acredita-se que a 
arquitetura paramétrica seja uma boa ferramenta para a contemporaneidade, por 
apresentar diversos artifícios que podem ser utilizados possibilitando uma 
otimização do tempo e uma melhor resposta aos problemas complexos e 
interdisciplinares para a produção de um projeto arquitetônico. Desta forma, busca-
se apresentar os motivos pelos quais escolheu-se trabalhar com a arquitetura 
paramétrica para o desenvolvimento do projeto, na segunda etapa.   

 

Entre as várias normas necessárias para o desenvolvimento do projeto, na segunda 
etapa, destaca-se a utilização da ABNT NBR 9050:2015 que trata da acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Busca-se apresentar 
alguns dos parâmetros estabelecidos pela norma, que deverão ser observados para 
o desenvolvimento do projeto, além de destacar a importância do seu uso.  

 

Busca-se apresentar a importância da certificação LEED, que estabelece os 
parâmetros para guiar construções civis em termos de sustentabilidade. A ideia não 
é a utilização de tais parâmetros apenas para que se diga ter a possibilidade se ter 
a certificação, mas como uma forma de garantir a sustentabilidade mínima no 
desenvolvimento do projeto, demonstrando-se a preocupação em relação à ecologia 
como um todo. 

                                         
54 LEED refere-se a “Leadership in Energy and Evironmental Design”, sendo Liderança em Energia 
e Design Ambiental. T. do A. 
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Podemos entender que as cidades ainda optam por planejamentos baseados em 
decisões fechadas, rápidas e com ações paliativas. Desta forma, sem o contato 
popular e sem observar as mudanças contemporâneas, os projetos das cidades, e a 
implantação de uma arquitetura que responde a ela, afetam diretamente a vida 
cotidiana de seus moradores. 

Desta forma, para analisar o entorno imediato do terreno e as suas relações, 
escolheu-se utilizar a autora Jane Jacobs (2003), que criticava os excessos de um 
urbanismo autoritário, que não leva em consideração a humanização das cidades, 

sendo respostas de um planejamento top-down, impostos de cima para baixo. 

Além disso, em seu livro a autora dá grande atenção ao valor das comunidades e 
demonstra que elas deveriam estar intensamente ligadas aos seus projetos sociais 
no território, sendo agentes determinantes na cidade. 

Vale ressaltar que os exemplos utilizados no livro em referência são agora históricos. 
Desta forma, pode-se inferir que seja antiquado fazer as análises contemporâneas 
através desse exemplo. Porém, acredita-se que é uma forma de reforçar tudo que já 
foi apontado, demonstrando que as consequências urbanas e arquitetônicas do 
passado estão presentes atualmente e devemos olhar para essas questões.  

Por isso, as análises serão feitas a partir do entorno imediato próximo ao terreno 
escolhido para o desenvolvimento do projeto, apresentando as características 
urbanas, as consequências dessas aplicações e possíveis soluções dentro do projeto 
proposto.  

O objetivo é demonstrar a arquitetura como um elemento para potencializar as 
relações sociais na construção e instrumento de humanização da cidade. 
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Uberlândia localiza-se no Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais, Brasil. A 
cidade possui cerca de 4.115,206km² de área de unidade territorial (2016) e está 
entre as cidades mais importantes do país (Figura 30). 

 

 

 
Figura 30 - Localização da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais e no                                          
Triângulo Mineiro. Fonte: http://www.estatgeo.ibge.gov.br/mapa/ 

 

A cidade encontra-se em crescimento acelerado possuindo taxa populacional de 
1,04%, sendo este valor acima das médias do estado, 0,58%, e do país, 0,80%. 
Atualmente, ela é a maior cidade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sendo a 
segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital Belo Horizonte. A previsão 
é que a população da cidade, em 2017, seja de 676.613 pessoas (IBGE) (Figura 31). 

Conhecida nacionalmente por ser uma cidade universitária, Uberlândia atrai 
muitas pessoas para crescimento profissional, sendo a Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) uma das grandes responsáveis por esse fator. Além da UFU, a 
cidade conta ainda com mais de 10 instituições particulares voltadas para o ensino 
superior. 

Por meio da pirâmide etária da cidade, demonstra-se que grande parte da 
população é de jovens adultos. Pesquisas apontam que 246.411 pessoas possuíam 
ocupação na cidade, sendo esse valor equivalente a 37,2%. Nessa mesma época, o 
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salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,7 salários mínimos. Porém, 
por outro lado, pesquisas apontam que 27,2% da população possuíam rendimento 
nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo (IBGE) (Figura 32). 

 

 
Figura 31 - População e densidade demográfica na cidade de  Uberlândia.                                                              
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uberlandia/panorama Adaptação: autora. 

 

 
Figura 32 - Pirâmide etária da cidade de Uberlândia.                                                                                     
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uberlandia/panorama 
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Quando se analisa, em termos gerais, a saúde, a educação e a renda da população, 
a cidade está em 4º lugar no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano no 
estado de Minas Gerais, apresentando dados positivos relativos a qualidade de vida 
e desenvolvimento econômico da população (Figura 33 e Figura 34).  

 

 
Figura 33 - IDH de Uberlândia. Dados referentes à 2010.                                                                                
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uberlandia/ 

 

 

Figura 34 - Panorama de esgotamento sanitário adequado, arborização e                                                           
urbanização de vias públicas de Uberlândia.                                                                                             
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uberlandia/panorama                                               
Adaptação: autora. 
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O mercado de arquitetura, engenharia e construção, é um dos segmentos afetados 
pela revolução digital. Porém, no Brasil, em geral esse segmento tem se mostrado, 
de certa forma, um tanto distante do novo cenário apresentado mundialmente.  

Há ainda uma grande resistência por parte dos profissionais às novas tecnologias 
desenvolvidas para a área da construção civil. Essa insegurança é gerada, entre 
outros fatores, pela crença de que isso poderá gerar desemprego, devido à falta de 
qualificação da mão-de-obra55 disponível e à perda de controle sobre o produto 
final por parte dos arquitetos, além de lesar sua criatividade. 

Ainda assim, existem iniciativas de inovação para que ocorram mudanças no setor 
civil. Como exemplo dessas iniciativas, temos a primeira edição da Minascon56, 
ocorrida no início do mês de setembro de 2017 em Uberlândia, Minas Gerais, 
demonstrando a importância de pensar e atentar para as inovações. 

Na mesma linha do Minascon, as empresas Zillion Tecnologia57, e a i9 Uberlândia, 
tem atuado em toda a região do Triângulo Mineiro com a realização de workshops 
e eventos relacionados a mudanças na área da construção civil, tendo como foco a 
tecnologia BIM (Building Information Modeling58). Nesse caso, as iniciativas não 
têm custo e são abertas a empresas, estudantes e startups, com apoio de grandes 
empresas na área de tecnologia, como a Microsoft e a Autodesk.  

 

“A nossa intenção é fazer com que as pessoas compreendam as mudanças 
nos meios de produção, na demanda e nos próprios produtos e o que essas 
tendências trazem de oportunidades, sejam para os profissionais da área, 
empresas já constituídas ou mesmo para as startups que querem atuar 
neste segmento”, comentou o diretor da Zillion, Robson Xavier, um dos 
ministradores das palestras e dos treinamentos. (FERREIRA, 2017) 

 

Tanto na Minascon, quanto nos eventos proporcionados pela Zillion, os 
participantes podem ter uma visão sobre as inovações e os avanços tecnológicos que 
estão alterando, aos poucos, o cenário da construção civil brasileira, fazendo com 
que o mercado das áreas de arquitetura, engenharia e da construção civil como um 
todo seja remodelado.  

                                         
55 Os novos softwares possibilitam a criação de projetos mais complexos e facilita a utilização de 
materiais diversos, sendo a produção estandardizada a mais utilizada nesses casos. Com isso, 
necessita-se de uma mão-de-obra qualificada, diferente das construções usuais no país. Porém, as 
ferramentas computacionais permitem e facilitam a construção com materiais corriqueiros à 
construção civil atual e não excluem a mão-de-obra comum. Como exemplo disso, tem-se o projeto 
Coblogó que será apresentado posteriormente como estudo de caso. 
56 A Minascon é um evento unificado no ramo da Construção Civil, visando o encontro entre os 
diversos profissionais envolvidos na cadeia produtiva do segmento. Dentre suas atividades estão 
concursos, mostras e palestras sobre os assuntos atuais mais importantes para a construção civil e, 
também, para a sociedade em geral. (MINASCON)   
57 A Zillion foi fundada em Uberlândia, em 1994, com o sonho de “tornar-se uma das principais 
empresas de tecnologia da informação – TI do interior do Brasil”. Hoje ela atua em todo o território 
nacional tendo como especialidade o suporte, a implementação e a venda de soluções baseadas em 
computação em nuvem, segurança digital e infraestrutura de TI. Além disso, a empresa é associada 
a i9 Uberlândia que é uma instituição sem fins lucrativos que incentiva o desenvolvimento dos 
setores de tecnologia e inovação do Triângulo Mineiro. (ZILLION) 
58 Modelagem de Informações da Construção. T. do A. 
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Desta forma, procura-se uma aproximação com a nova era de construções que 
respondam às cidades digitais e inteligentes. 

 

 

Está previsto para acontecer em Uberlândia, no dia 23 de novembro de 2017, na 
Arena Sabiazinho, a sétima edição do Congresso da Juventude. O evento, realizado 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação 
(Sedesth) da cidade, é voltado para jovens de 14 a 24 anos, estudantes das redes 
municipal, estadual, particular e federal e contará com cinco temas diferentes. As 
propostas que serão elaboradas, após os debates, serão levadas ao prefeito do 
município, com a proposta de serem implantadas na cidade. 

Um dos temas do evento é “Mercado de trabalho e empreendedorismo”, cujo objetivo 
é expor a expectativa do mercado em relação ao jovem, que será apresentado pelo 
palestrante Fabrício Alves Ferreira59. A palestra pretende demonstrar aos jovens o 
perfil que o mercado busca, além de apontar qual comportamento se espera das 
pessoas e quais as habilidades e as competências valorizadas pelas grandes 
empresas privadas. De acordo com o palestrante a proposta é “apresentar 
expectativas de como o mercado se comportará nos próximos dez anos em relação 
aos negócios e à inteligência digital, que está presente em nosso dia a dia” 
(MINEIRO, 2017).  

Inciativas como esta demonstram a preocupação dos gestores municipais com a 
relação dos jovens com temas atuais como inteligência digital e como isso reflete no 
mercado de trabalho. 

 

 

Há um aumento no interesse pelas iniciativas de inovação corporativa no mundo, 
o que não se mostra diferente no Brasil. Um exemplo de sinergia entre 
empreendimento corporativo e empresários é o programa de inovação aberta Algar 
Ventures Open, lançado em 2016 pela Algar Ventures. Esse programa é uma 
parceria do Grupo Algar60 com a Endeavor61 e busca conectar os empreendedores 
com mentores da Rede Endeavor e executivos da Algar, tanto para orientação, 
quanto para networking e negócios com a Algar. O objetivo é conectar as startups 
escolhidas com os desafios das empresas para criar oportunidades de negócios que 
atendam às necessidades dos clientes. Assim, a iniciativa busca encontrar melhores 
oportunidades de investimento direto e inicial para a Algar Ventures, com 
preferência por setores já conhecidos dentro da cadeia de valor da empresa. A 

                                         
59 Fabrício Alves Ferreira é formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 
é diretor de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Martins. 
60 A Algar, fundada há 86 anos, é um grupo corporativo com sede no Brasil e conta com mais de 
23 mil funcionários especializados em turismo, tecnologia B2B, agronegócios, telecomunicações e 
sistemas de segurança.  
61 A Endeavor é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque. Ela trabalha para 
catalisar o crescimento econômico de longo prazo, selecionando, orientando e acelerando 
empreendedores através de uma rede de líderes empresariais experientes. A organização está 
liderando o movimento de empreendedorismo de alto impacto em mercados em crescimento em 
todo o mundo. (ENDEAVOR, 2017) 
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iniciativa, que já é conhecida internacionalmente, fortalece a ideia da significativa 
expansão do ecossistema empreendedor do Brasil. (THEES, 2017) 

A Algar Ventures Open busca soluções nas seguintes frentes de interesse do Grupo 
Algar: agroindústria, TIC62, energias renováveis e entretenimento e turismo. Entre 
os problemas que busca resolver, tem-se “ferramentas e tecnologias para a gestão 
eficiente do agronegócio e/ou ambientes urbanos (IOT)” (ALGAR, 2017). As últimas 
etapas do programa foram executadas na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. 
Devido ao fato de a Algar ser uma empresa de Uberlândia, fica clara a influência 
que o programa e a própria empresa possuem sobre a cidade. A comprovação disso 
é o empreendimento do Bairro Granja Marileusa. 

 

 

O Bairro Granja Marileusa (Figura 35), em Uberlândia, é um projeto urbanístico 
de realização e desenvolvimento da Algar, cujo conceito é pautado na convivência. 
O empreendimento utiliza como propaganda a volta da utilização da rua, a 
aproximação entre vizinhos e a facilidade de locomoção, por meio de uma 
diversidade de usos – morar, trabalhar e divertir próximos. Para isso, propõem-se 
vários espaços públicos e a harmonia entre a arquitetura e o urbanismo para que 
a rua volte a ser das pessoas. 

 

 
Figura 35 - Localização do Bairro Granja Marileusa, tendo como referência a Universidade Federal   de 
Uberlândia. Fonte: https://www.google.com/maps/place/Granja+Marileusa 

                                         
62 TIC se refere a tecnologias da informação e comunicação. 
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Além de oferecer tecnologia de ponta, o bairro tem possibilitado o fortalecimento 
do ecossistema de inovação e empreendedorismo da cidade e auxiliado a mudar a 
visão das pessoas sobre assuntos relacionados ao urbanismo e a arquitetura. A 
exemplo tem-se vários eventos ocorridos no local que promoveram grandes 
discussões sobre cidades inteligentes, desenvolvimento sustentável, entre outros. 
Destes destaca-se o CITIES que reuniu uma grande quantidade de pessoas para falar 
sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, e o COMPLAN 
que foi um seminário sobre comunidades planejadas, loteamentos e 
desenvolvimento urbano. 

 

 

A partir da escolha de implantar o projeto na cidade de Uberlândia, buscou-se 
referências na cidade para confirmar as pesquisas até então desenvolvidas e a 
viabilidade do projeto. Desta forma, entrou-se em contato com duas personalidades 
da cidade para uma referência pública e privada: Gustavo Maierá e Jeniffer 
Medeiros. 

Foram abordados assuntos como inovação, empreendedorismo, tecnologia, 
desenvolvimento, trabalho, pesquisa e espaços colaborativos. Tanto um, quanto 
outro, se colocaram dispostos a contribuir com o desenvolvimento do trabalho e 
fizeram várias colocações sobre os assuntos tratados. 

 

A abordagem de Maierá foi mais relacionada a visão pública da prefeitura sobre 
o desenvolvimento de um ecossistema de inovação local, além do avanço dos 
conceitos da Cidade Inteligente e Humana. Ele destacou que o principal motivo 
para que Uberlândia seja considerada uma cidade importante, em termos de 
logística, é a posição geográfica da mesma, além da presença de empreendedores 
competentes na cidade. 

Quando questionado sobre o Bairro Granja Marileusa hoje ser um exemplo único 
na cidade do conceito de Cidade Inteligente, Maierá considerou que o termo, para 
ele, está diretamente ligado a várias questões fundamentais relacionadas à 
qualidade de vida, de forma simultânea, e que isso significa que não se deve 
concentrar em pontos específicos da cidade, mas olhar para o todo.  

Para ele, Uberlândia, hoje, possui grande potencial para se tornar um exemplo 
nacional, para esse conceito, quanto à inovação, pois já apresenta grande 
desenvolvimento nesse sentido, ainda que tenha muitas questões a serem 
melhoradas. Com isso, ele confirmou que é um desejo público a execução de práticas 
para um avanço nesse conceito e que é necessário se lembrar que empreendimentos 
privados levam em consideração aquilo que é de interesse deles. 

Quando questionado sobre o modismo dos coworkings, Maierá disse acreditar que 
espaços colaborativos que geram interação e sinergia entre as pessoas podem ser 
fatores determinantes para o desenvolvimento de Cidades Inteligentes. Além disso, 
                                         
63 As entrevistas, os bate-papos e depoimentos completos estão disponibilizados no apêndice com a 
devida autorização dos nomes citados. 



80 
 

para ele, o termo pode ser considerado moda, mas espaços desenvolvidos a partir 
desse conceito sempre vão atrair pessoas que estejam abertas para o futuro. 

Sobre a proposta do projeto, deste trabalho, na cidade de Uberlândia, o diretor 
respondeu que teria interesse pessoal em frequentá-lo e que “espaços colaborativos 
podem incentivar a interação entre as pessoas e promover um avanço”. Segundo 
ele, ainda que no início houvesse a adoção por parte uma quantidade menor de 
pessoas, uma boa infraestrutura e divulgação fomentariam o interesse da 
população. 

Sobre o programa, Maierá destacou a importância de:  

- Grandes salões,  

- Grandes mesas,  

- Sala de soneca,  

- Vestiários para banho visando o acesso por meio da bicicleta,  

- Estacionamento para bicicletas,  

- Laboratórios com computadores, destacando 40 posições, 

- Cozinha para refeições e lanches rápidos 

- Auditório para treinamentos e palestras 

- Quadro para a comunidade fazer divulgações 

- Espaço para reuniões 

- Espaços que possibilitem o silêncio para conversas à distância por meio do 
computador, 

- Além de áreas de descompressão, destacando jogos, interação e o ar puro. 

Por fim, ele concordou que a diversidade é fundamental para a solução de 
problemas complexos e destacou que ela pode contribuir muito para compor um 
ambiente de trabalho. Além disso, foi colocado que a comunicação é hoje a maior 
dificuldade de qualquer empresa, e também para a cidade, e que a promoção de 
práticas de forma transparente poderia auxiliar bastante. Outra questão seria a 
falta de conexão entre estudantes e o mercado de trabalho. 

Ele concluiu que “a partir do momento que consigamos um engajamento da 
população para solucionar os problemas que enfrentam juntamente com o poder 
público, podemos melhorar muito mais”. Com isso, o incentivo ao desenvolvimento 
de um ecossistema de inovação é fundamental para uma melhoria de qualidade e 
a utilização da tecnologia pode facilitar a vida das pessoas. 

 

 

Enquanto Maierá apresentou uma visão relacionando os assuntos à prefeitura, 
Jennifer apresentou a visão a partir do próprio ecossistema de inovação da cidade, 
tanto como gestora quanto como empreendedora. Ela destacou o desenvolvimento 
de startups na cidade e a necessidade que os grupos apresentavam por um lugar 
físico para a realização de suas atividades. Por falta de espaços qualificados, os 
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grupos utilizavam os espaços públicos da Universidade Federal de Uberlândia para 
se encontrar e se organizar. 

A partir de eventos, tanto na cidade, quanto fora dela, eles tiveram contato com a 
Algar que os questionou sobre aquilo que estavam desenvolvendo e os locais 
utilizados para isso. A empresa apresentou o Espaço Eureka para o grupo como um 
espaço estruturado para atender o público empreendedor. Porém, mesmo o espaço 
tendo sido cedido pela Algar para atender como espaço público, ele encontrava-se 
sem vitalidade. 

Desta forma, Jennifer conta que a Comunidade Colmeia64 passou, a partir daí, a 
fazer a gestão do espaço, o que fomentou as atividades no ambiente, atraiu mais 
pessoas, aumentou sua diversidade e fortaleceu a vitalidade da edificação. Para ela, 
o fato de um ambiente estar disponível, mesmo tendo boa infraestrutura, não 
significa que terá sucesso. Ela destaca que atualmente o edifício já está pequeno 
para a demanda de Uberlândia, tendo a necessidade de se buscar outros espaços 
físicos que possibilitem as mesmas interações. 

Ainda que a cidade apresente um bom ecossistema em relação à inovação, há 
problemas relacionados à conectividade de suas ações e das pessoas que atuam nessa 
área. Desta forma, ela destaca que há uma necessidade de que as ações estejam 
sobre gestão e que sejam divulgadas, de forma que as pessoas possam ter 
conhecimento sobre suas possibilidades dentro da cidade. Além disso, a gestão se 
torna fundamental para que haja interação entre as pessoas e que as soluções 
emerjam. 

Com isso, entende-se a importância de uma infraestrutura física para possibilitar 
as relações sociais entre as pessoas, a necessidade de novos espaços para a cidade e 
a necessidade de se pensar uma gestão para que esses espaços possam funcionar e 
manter sua vitalidade ativa. 

 

 

Foi desenvolvido um formulário, por meio do Google Drive, buscando entender 
melhor a relação entre o tema e as pessoas que possuam vínculo com a cidade de 
Uberlândia. Desta forma, foram disponibilizadas questões que discorriam sobre 
inovação, empreendedorismo, acessibilidade, pesquisas, trabalho, diversidade e 
relações sociais de trabalho, por exemplo, para a confirmação, ou não, daquilo que 
já havia sido pesquisado até então. Além disso, há perguntas diretas sobre quais 
ambientes se deseja nesses espaços e se o leitor acreditava na viabilidade da 
implantação desse projeto na cidade. 

Iniciou-se com perguntas básicas como, por exemplo, qual o vínculo que possui com 
a cidade de Uberlândia, idade, escolaridade e gênero para se ter uma base do 
público atingido. Caso não fosse residente na cidade, havia a possibilidade de se 
estabelecer o local da moradia, para que pudesse ser analisado, também, o alcance 
da pesquisa. 

                                         
64 A Comunidade Colmeia surgiu a partir de um programa de pré-aceleração de startups realizado 
na cidade de Uberlândia. Após o término do programa, alguns integrantes buscaram um coworking 
colaborativo para fomentar e desenvolver suas empresas e perceberam que não havia um espaço 
assim na cidade. Desta forma, ela se formou para facilitar a conexão entre empresas, 
empreendedores, investidores e espaços educacionais. 
65 O formulário encontra-se na íntegra com seus respectivos resultados no apêndice. 
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A grande maioria das perguntas foram feitas de forma obrigatório, sendo opcional 
o nome, o local em que trabalha, entre outras perguntas mais pessoais que serviam 
apenas para identificação. 

Ao total foram recebidas 203 respostas, atingindo cidades diferentes, e uma grande 
diversidade de público quanto sua área de atuação e idade. Com isso, entende-se 
que o formulário pode ser considerado válido. 

As respostas apresentaram concordância com tudo que foi exposto até então, salvo 
poucas exceções, sendo o resultado final positivo para a confirmação da viabilidade 
da proposta de projeto na cidade de Uberlândia. 

Abaixo alguns destaques da pesquisa online desenvolvida (Figura 36, Figura 37, 
Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41): 

 

 
Figura 36 – Demonstração de que a pesquisa conseguiu atingir uma diversidade de pessoas e possíveis usuários. 
Fonte: autora, via Google Forms (2017). 

 

 
Figura 37 – A importância da diversidade pelos olhos daqueles que responderam ao formulário. Fonte: autora, 
via Google Forms (2017). 
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Figura 38 – Nota-se que grande parte das pessoas entende ou concorda haver um problema de conexão e que 
isso gera uma perda de consciência diante de um todo. Fonte: autora, via Google Forms (2017). 

 

 
Figura 39 – A independência entre os espaços apresentou-se como predominante, como já previsto. Ainda assim, 
as pessoas demonstram um interesse em se ter uma maior conectividade. Fonte: autora, via Google Forms (2017). 
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Figura 40 – Ainda que haja um ambiente colaborativo, a partir desse gráfico, nota-se que grande parte das 
pessoas não gostariam de abrir mão completamente de sua privacidade, sendo necessário os dois tipos de 
ambiente – privado e colaborativo. Fonte: autora, via Google Forms (2017). 

  

 
Figura 41 – Nesse ponto, a maioria das pessoas afirmam que a cidade de Uberlândia comportaria um ambiente 
colaborativo como o proposto. Fonte: autora, via Google Forms (2017). 
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Kevin Lynch (2011) identifica, em seu livro, que as pessoas utilizam elementos para 
estruturar a imagem da cidade, destacando-se os caminhos, os limites, os bairros, os 
pontos nodais e os marcos. Desta forma, resolveu-se desenvolver as análises a partir 
desses elementos. Como a ideia do projeto veio antes da ideia do lugar, já havia 
preconcepções de que deveriam ser levadas em consideração para a escolha da 
localização.  

Tratando-se de um projeto que busca a conexão entre pessoas e a integração de 
conhecimentos e usos, entendeu-se que, entre os elementos citados por Lynch, os 
pontos nodais são os de maior relevância para o presente trabalho. A partir disso, 
foram eleitos alguns pontos considerados de grande importância para o projeto, que 
são considerados pontos nodais e que deveriam ser levados em consideração em 
relação à rede de conexões. Com isso, tem-se os destaques dos primeiros pontos 
considerados, entre eles os terminais de transporte público, as universidades e o 
Granja Marileusa66 (Figura 42). 

 

 
Figura 42 – Proximidade do terreno escolhido com o Terminal Umuarama e relação deste com os outros 
terminais de Uberlândia, proporcionando uma maior conexão com o restante da cidade. Fonte: Google Maps. 
Adaptação: autora (2017). 

                                         
66 Como já apresentado, apesar de o Granja Marileusa ser um empreendimento privado, o bairro 
tem se mostrado de grande importância para a cidade de Uberlândia, principalmente por aquilo 
que tem sido produzido nele e pelo que apresenta como conceito. 
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A ideia é fortalecer a diversidade e apresentar um programa que responda a 
diversas questões, formuladas a partir de análises gerais superficiais do zoneamento 
da cidade, para entender onde os usos pensados poderiam ser implantados. A partir 
disso, buscou-se uma área que apresentasse uma possibilidade de conexões entre os 
pontos nodais elencados, como forma de possibilitar que o projeto, futuramente, 
possa tornar-se um ponto nodal. 

Desta forma, destaca-se o setor, não só pela presença do Terminal Umuarama e da 
Universidade Federal de Uberlândia, mas também por suas ligações com o Hospital 
das Clínicas, o Aeroporto e a Granja Marileusa (Figura 43). 

 

 
Figura 43 – A localização do terreno torna-se estratégica, não dó do ponto de vista de acessibilidade, mas 
também de negócios e estudos. Fonte: Google Maps. Adaptação: autora (2017). 

 

Embora o programa desenvolvido para o projeto apresente grande diversidade, um 
dos conceitos, que posteriormente será melhor detalhado, é o de manter uma grande 
relação com o espaço público térreo. Desta forma, buscou-se, nessas localidades, 
terrenos maiores que possibilitassem uma mais liberdade de implantação e de 
projeto. 

Chegou-se então ao Bairro Alto Umuarama (Figura 44). 

Tem-se as seguintes questões avaliadas para a escolha final do terreno:  
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Figura 44 – O terreno escolhido encontra-se no setor Norte da cidade de Uberlândia, no bairro Alto Umuarama. 
Fonte: Google Maps. Adaptação: autora (2017). 

 

 Logística: o projeto poderá tornar-se um possível ponto de convergência entre 
os pontos nodais importantes da região. 

 Dimensões: apresenta grandes dimensões, permitindo que seja desenvolvido 
um projeto que gere impactos locais positivos, respondendo a diversas 
questões colocadas durante a revisão teórica.  

 Integração: localiza-se no limite entre o tecido urbano da cidade e o 
empreendimento privado Granja Marileusa, podendo tronar-se uma forte 
ligação entre os dois espaços, que apresentam características bastante opostas 
e podem ser considerados como bairros diferentes, a partir do conceito de 
Kevin Lynch (2011). Desta forma, o objetivo é promover a integração, já que 
oferece espaços e usos tanto para um, quanto para o outro. 

 Mobilidade: localiza-se entre duas avenidas importantes da cidade, Avenida 
João Pinheiro e Avenida Afonso Pena, estando em uma rota de ônibus já 
estabelecida. 

 

 

Quanto ao Zoneamento Urbano, o local escolhido está em uma Zona de Transição 
(ZT). A Legislação Municipal de Uberlândia prevê que: 
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“Zona de Transição: são áreas ao longo dos Setores de Vias de Serviço e 
Setor de Vias Estruturais, que desempenham o papel de zonas 
intermediárias entre estes setores e a zona residencial.” Lei Complementar 
nº 525, de 14 de abril de 2011 – Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo 
do Município de Uberlândia. 

 

As ruas Adhemar de Freitas Macedo e Francisco B. Monteiro são vias locais. Porém, 
tanto a Avenida João Pinheiro, quanto a Avenida Afonso Pena, fazem parte do 
Setor de Vias Estruturais (SVE). Ainda de acordo coma Legislação Municipal de 
Uberlândia: 

 

“Setor de Vias Estruturais: compreendem áreas e lotes lindeiros às vias 
estruturais, definindo um crescimento linear para a cidade ao longo dos 
eixos de estruturação urbana definidos pelo Plano Diretor.” Lei 
Complementar nº 525, de 14 de abril de 2011 – Zoneamento do Uso e 
Ocupação do Solo do Município de Uberlândia. 

 

Desta forma, o Anexo VI, baseado na Legislação Municipal, trata da adequação dos usos às zonas, 
destacando-se o que é adequado e proibido ( 

Tabela 2): 

 

Usos / Zona ZT SVE 
H1 - Habitação 

Unifamiliar 
A A 

H2h - Habitação 
Multifamiliar 

Horizontal 

A A 

H2v - Habitação 
Multifamiliar Vertical 

A A 

H3 - Habitação de 
Interesse Social 

A A 

C1 - Comércio Varejista 
Local 

A A 

C2- Comércio Varejista 
Diversificado 

A A 

C3P - Comércio Especial 
e/ou 

Atacadista de Pequeno 
Porte 

A A 

C3M - Comércio Especial 
e/ou 

Atacadista de Médio 
Porte 

A A 

C3G - Comércio Especial 
e/ou 

Atacadista de Grande 
Porte67 

A P (1) 

C4-I - Comércio 
Atacadista Especial I 

A P 

                                         
67 A descrição de cada uso/zona destacados como proibido está apresentada em anexo.  
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C4-II - Comércio 
Atacadista Especial II 

P P 

S1 - Serviço Local A A 
S2- Serviço Diversificado A A 

S3 - Serviço Especial A P 
E1 - Equipamento Social 
e Comunitário - Local 

A A 

E2 - Equipamento Social 
e Comunitário - Geral 

A A 

E3-I - Equipamento 
Social e 

Comunitário – Especial I 

A P 

E3-II - Equipamento 
Social e 

Comunitário – Especial II 

P P 

I1 – Indústria de Pequeno 
Porte 

A A 

I2 – Indústria de Médio 
Porte 

A A 

I3 - Indústria de Grande 
Porte 

P P 

M – Misto* A A 
 

Tabela 2 - Quadro de adequação dos usos às zonas. Fonte: autora. 68 69 

A = Adequado 

P = Proibido 

* Permitido para os usos adequados para as respectivas zonas. 

(1) Permitido shopping centers, hipermercados e concessionárias de veículos. 

 

A partir disso, o programa foi determinado levando em consideração a  

Tabela 2, de acordo com a legislação. 

 

O Anexo VII, da Legislação Municipal, que trata das restrições relacionadas à volumetria, destacando-se o 
que é permitido pela lei ( 

Tabela 3): 

 

Zon
a 

Taxa de 
Ocupaçã

o 
Máxima 

(%) 

Coeficiente de 
Aproveitamen

to Máximo 

Afastamen
to Frontal 
Mínimo 

(m) 

Afastamen
to Lateral e 

Fundo 
Mínimo 

(m) 

Testad
a 

Mínim
a (m) 

Área 
Mínim
a do 
Lote 
(m²) 

                                         
68 Tabela original completa, utilizada como base, referente à Legislação Municipal (Anexo VI) em 
anexo. 
69 Classificação dos usos destacados como proibido em anexo, conforme Anexo III da Legislação 
Municipal. 
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ZT 60 2,75 3,0 (5) 1,5 (5) 10 250 

H2v > 4 
pav 

40 (4) 
SVE 70 (1) 4,0 3,0 (5) 1,5 (5) - (6) - (6) 

 

Tabela 3 - Quadro de restrições volumétricas. Fonte: autora. 

 

(1) Permitido 80% nos 3 primeiros pavimentos acima do nível do logradouro, para 
os usos comercial e ou serviços e as áreas comuns de qualquer uso, com coeficiente 
de aproveitamento máximo de 1,8m e altura máxima de 14,0m. O subsolo não 
poderá ocupar apenas a projeção do recuo. 

(4) Permitido 60% no primeiro pavimento para uso habitacional multifamiliar, 
para as áreas de uso comum. 

(5) De acordo com o Capítulo V. 

(6) De acordo com a zona em que estiver inserida. 

 

A partir disso, a primeira proposta de implantação e a ideia inicial de volumetria foram determinadas 
levando em consideração a  

Tabela 3, de acordo com a legislação. 

 

 

 

Shenzhen é uma cidade chinesa, localizada na província de Guangdong, ao norte 
de Hong Kong, com uma população estimada em 11.908.400 pessoas (2016). 
Atualmente a cidade é uma das maiores e mais importantes do país, sendo a 
primeira zona econômica especial70 da China, baseada na política de abertura 
econômica para o Ocidente, o que uma transformação na cidade, iniciada nos 
primeiros anos da década de 80 e que resultou em um intenso crescimento 
populacional e econômico desde então. Shenzhen tornou-se um dos principais 
centros financeiros, urbanos, culturais e administrativos do país, sendo um exemplo 
de cidade próspera, inovadora e bela (Shenzhen Profile). 

                                         
70 A zona econômica especial permite que uma região geográfica em um país tenha uma legislação 
diferenciada, ou seja, a legislação relacionada ao direito econômico e tributário não é a mesma do 
restante do país. Esse recurso é utilizado para atrair investimentos, tanto internos quanto externos, 
como forma de estimular o desenvolvimento econômico para a zona de forma mais eficaz. No caso 
da China, serve, também, como uma transição gradual entre a economia do regime socialista, 
caracterizada por uma planificação estatal, e a economia de mercado. 
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Localidade: Taboão da Serra, São Paulo, Brasil. e mapa com localização 

Ano: 2014 

Arquitetos: SUBdV 

Área: 3.000m² de terreno, 500m² de área construída 

Por que a escolha do estudo de caso: Trata-se de um exemplo de que a arquitetura 
paramétrica pode ser adequada à mão-de-obra disponível local, desenvolvê-la e 
ainda ser utilizada para construção com diversos materiais. 

Qual é a relação que ele vai ter com o projeto: exemplo de utilização da arquitetura 
paramétrica. 

O projeto foi desenvolvido em três etapas: computação paramétrica, simulação 
ambiental e fabricação digital.  

A computação paramétrica foi utilizada para gerar diferentes alternativas 
correlacionais entre geometria e desempenho ambiental e para obter um método 
de construção da fachada. Os scripts paramétricos geraram posições de aberturas 
variadas, de acordo com as rotações e o espaçamento diferentes dos blocos de 
concreto – controlados por pontos de atração. Essas variações foram testadas 
simultaneamente, por meio do software de simulação ambiental, para encontrar 
uma opção que fosse a melhor, relacionando a iluminação natural indireta e o 
melhor sombreamento. Neste caso, a estrutura, questões relacionadas à construção 
e a confecção de protótipos durante o processo foram fatores fundamentais para a 
escolha da fachada.   

A fabricação digital foi guiada pela metodologia High Low.: High Low é o processo 
que liga a computação paramétrica e a fabricação digital ao canteiro de obras. Na 
metodologia High Low, high refere-se a alta tecnologia computacional utilizada 
que viabilizou a abordagem da arquitetura paramétrica, enquanto low está 
relacionado à adoção de materiais de baixo custo, e métodos de baixa tecnologia, 
que permitiram a construção da fachada de acordo com o detalhamento do projeto. 
Além disso, as instruções produzidas para facilitar a construção permitiram que 
uma mão-de-obra não especializada fosse capaz de construir a fachada, o mobiliário 
e os painéis fabricados digitalmente.  

Nessa metodologia, um conjunto de ordens paramétricas gerou guias de 
posicionamento para a montagem dos blocos de concreto in loco, fazendo com que 
o mestre de obras só precisasse colocar os blocos adjacentes a elas e vergalhões 
interlaçados, gerando uma integridade estrutural.  

O edifício é um anexo utilizado como um novo escritório e também abriga outros 
usos, como armazenamento e showroom. Ele foi construído na parte frontal da 
fábrica de brinquedos pré-existente. 

O piso térreo conta com um pé-direito duplo e é utilizado para armazenagem de 
matéria-prima. Já o primeiro e segundo andares são usados como escritórios 
administrativos para a fábrica. Há ainda um último piso, que é destinado ao novo 
showroom. 

Projetada para ter uma identidade industrial, mas contemporânea, a fachada foi 
construída a partir de blocos de concreto, buscando “tropicalizar” e atribuir uma 
identidade mais brasileira e nova para o design digital. Além disso, é um exemplo 
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do conceito “environmental ornamentation” ou ornamentação ambiental, 
desenvolvido pela SUBdV, que associa o ornamento da fachada a um elemento 
funcional ao uso interno, deixando de ser uma mera decoração, o que produz uma 
nova estética ao edifício. 

O grupo SUBdV acredita que o projeto CoBLOgo represente a primeira vez, no 
Brasil, em que a fachada construída é composta por um sistema baseado em 
componentes diferentes que foram controlados através da computação paramétrica. 
Esse sistema conta com controle ambiental, permitindo que haja filtração 
controlada dos raios solares diretos nas fachadas mais desfavoráveis, além de criar 
uma massa térmica para evitar a entrada do ar quente – tendo a combinação de 
brises.  

Esses elementos produzem um efeito fenomenológico através do jogo de luz e sombra 
(IMAGEM). Uma das fachadas é fechada, pois está encostada na fábrica e a mais 
favorável é aberta, sendo parcialmente sombreada por árvores e pelo muro do 
vizinho – o que permite uma ventilação cruzada dentro do ambiente. Todo o 
controle ambiental permite uma temperatura agradável dentro dos ambientes, 
gerando maior conforto para os seus usuários. 
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Localidade: Vila Nova de Zhongxing, Nantou, Taiwan 

Ano: setembro 2014 

Arquitetos: Bio-architecture Formosana + NOIZ ARCHITECTS 

Área: 24.721,58m² 

Por que a escolha do estudo de caso: pela forma como são trabalhados os espaços 
livres e a integração entre as áreas interna e externa. 

Que relação ele terá com o projeto: integração entre tecnologia, ecologia e cultura, 
preocupação ambiental e a utilização do sistema BIM para a análise da eficiência 
construtiva.  
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O Campus de Inovação MOEA (CTIC) é um instituto público multiusos de pesquisa, 
considerado um exemplo de inovação industrial, e está localizado no Parque Central 
de Inovações e Pesquisa no condado de Nantou. Instalado em um terreno com mais 
de 42.700m² de superfície total e uma implantação com 24.721,58m², o CTIC tem 
capacidade para acomodar mais de 1.000 funcionários. O desenvolvimento local de 
Zhongxing foi rigorosamente alterado pelo rápido fluxo de saída de talentos, devido 
a uma alteração administrativa legislativa, e pela destruição causada pelo 
Terremoto 921 (INSERIR NOTA: Terremoto 921, também conhecido como sismo 
Chichi, ocorreu em setembro de 1999 no centro de Taiwan, registando uma 
magnitude de 7.3 na escala Richter. Seu epicentro ocorreu na cidade de Chichi, no 
condado de Nantou, deixando muitos mortos, feridos e bilhões em danos.  

O projeto passará por uma transição para se tornar um parque de pesquisa de 
ponta, através da integração dos recursos de pesquisa de Taiwan, visando o 
desenvolvimento econômico local, a partir do princípio da manutenção da 
paisagem urbana e da qualidade de vida existente.  

Anteriormente conhecido como o Jardim Urbano, o projeto baseia-se no conceito de 
paisagem ecológica e foi pensado para respeitar o meio ambiente, com a criação de 
um entorno natural, almejando a melhor adequação ao convívio do ser humano 
com a natureza. Com o objetivo de reduzir a quantidade de carbono gerada, foi 
estabelecida uma gestão operativa em função da demanda, do desenho e das 
características de cada espaço, com avaliação de viabilidade e medidas específicas, 
durante o processo de projeto e, também, fase de construção. Para isso, foi adotado o 
sistema BIM para a análise da eficiência da operação. 

O projeto alcançou o status Diamante no “Green Building Label”71 por fazer uso de 
práticas reais relacionadas à sustentabilidade. Entre essas práticas estão a criação 
de habitats para as espécies locais, uso de vegetação diferentes para fortalecer a 
diversidade, utilização de materiais ecológicos e de sistemas de reuso de água, entre 
outros.  

No projeto podemos verificar a utilização de recursos renováveis, elementos de 
gestão de manutenção, economia de energia e o controle do conhecimento, através 
da técnica de projeto da construção ecológica inteligente, coordenada com a equipe 
de pesquisa avançada, por meio dos seguintes recursos: 

• Uso de painéis de energia solar e iluminação interna em LED: reduz o consumo 
de eletricidade. 

• Climatização por meio de sistema de armazenamento de gelo junto a um sistema 
de vigilância de dióxido de carbono: alteração automática da incorporação de gás 
externo. 

• Sistema de controle de iluminação de via dupla utilizado em todo o edifício com 
modo de sincronização do controle e sensor de luz: controla o acionamento e 
desligamento das lâmpadas. 

• Algumas áreas com auto regulação externa e iluminação individual. 

• Luz natural utilizada em vários espaços, como os laboratórios abertos. 

A planta principal conta com laboratórios de pesquisa, espaços de oficinas e áreas 
comuns com iluminação natural. Além disso, há uma área de trabalho 

                                         
71 Sistema de avaliação de edifícios verdes na China. 
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aconchegante, devido à composição dos espaços externos, ao lago ecológico e à 
vegetação presente em várias camadas. 

Laboratórios de pesquisa, biblioteca, área de exposição das últimas tecnologias, 
estufa para pesquisa e café também integram o espaço. 

A área de exposição e a sala de conferências estão localizadas no bloco central, 
assim como a biblioteca. A área de exposição e a biblioteca possuem conexão com 
os laboratórios e a área dos escritórios por meio de passarelas, que em conjunto, 
servem como espaços comuns e são utilizadas pelos pesquisadores para troca de 
ideias criativas. 

Para atingir as demandas flexíveis do instituto de pesquisa, o edifício estabelece 
grande relação com o pátio externo, que possui 65m de comprimento, 46m de 
largura e 23m de altura. 

Há uma estufa de três pavimentos para pesquisa em engenharia agrícola 
subtropical e áreas verdes espalhadas por todo o projeto, desde a praça térrea, 
atravessando o refeitório dos funcionários, chegando até a cobertura, convergindo 
novamente para a natureza na parte posterior do terreno. Esses espaços diminuem 
o impacto visual e ambiental. 

Pode-se notar uma integração entre os ambientes interno e externo, tanto visual, 
quanto espacial, principalmente através dos painéis de vidro, presentes do piso ao 
teto. Esses painéis, além de permitir a passagem da iluminação natural e manter o 
contato visual, em alguns momentos também permitem que as atividades do 
interior se estendam para as plataformas ao ar livre. Outro fator é que as vezes 
perde-se a noção de dentro e fora, já que os ambientes comuns livres apresentam 
grande pé-direito, iluminação e ventilação natural, além de vegetação e partes 
descobertas. 

Foram feitas análises de simulação de campo de vento com software profissional, 
proporcionando ventilação natural e uma circulação de ar interna a partir das 
aberturas externas em todo o edifício. Como medidas alternativas, tem-se um lago 
que auxilia na redução da temperatura, painéis fotovoltaicos integrados ao edifício, 
alguns atuando também como elementos de proteção solar, para geração de 
energia. Uma plataforma na cobertura, em forma de cratera, oculta os mecanismos 
eletromecânicos.  Semicoberta, essa plataforma fica em meio à vegetação e 
configura-se em mais espaços para o público, servindo também como mirante. 

A fachada é composta por uma parede com marcos metálicos e painéis de persianas 
de alumínio junto a tubulações de laboratórios e caminhos para manutenção entre 
elas. Como estratégia para diminuir a intensidade da radiação, os vidros são de 
baixa emissividade, alternados entre espessuras de 16mm e vidros de 8mm semi-
refletantes. Além disso, painéis perfurados servem como abrigo e criam um padrão 
rítmico com a curvatura e densidade utilizadas. Porém, o elemento principal das 
fachadas é formado por 3.358 peças de sombreamento externo, que foram 
instaladas manualmente pela equipe de construção. 

Por estar localizado em uma área geográfica com grande frequência de abalos 
sísmicos, o projeto incorporou mecanismos anti-choque baseados no conceito “coluna 
forte e viga fraca”, além de utilizar armações de aço resistente, amortecedores de 
fluído viscoso, entre outras estruturas antissísmicas. Desta forma, a estrutura 
permanece elástica até um terremoto de nível 7 na escala Richter e em caso de 
abalos ainda mais fortes o edifício é capaz de se deformar de maneira vantajosa, 
resistindo ao terremoto. Portanto, a edificação apresenta grande segurança e 
proteção para as pessoas, equipamentos e para a pesquisa gerada em seu interior. 
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Localidade: Vila Olímpia, São Paulo, Brasil. e mapa com localização 

Ano: setembro de 2015 
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Arquitetos: Gensler 

Por que a escolha do estudo de caso: conexão de pessoas como ponto principal do 
projeto. 

Qual será a relação dele com o projeto: conceito.  

“Inspirar, conectar, transformar. Quando você une pessoas com vontade de mudar, 
a transformação ganha outra proporção. Faça parte você também!” CUBO 

Criada com inspiração no Vale do Silício, berço de empresas norte-americanas como 
Google e Facebook, o Cubo é um hub de empreendedorismo, com 50 mil m², sendo 
mais que um coworking. É um ambiente inspirador, desenvolvido para propiciar a 
conexão de ideias e pessoas brilhantes, que tenham vontade de transformar 
negócios e tecnologia e de melhorar a vida das pessoas.  

A ideia é reunir startups em um mesmo espaço, promovendo a conexão entre 
empreendedores, mentores, investidores, universidades e corporações. O objetivo é 
estimular o surgimento e a prosperidade de negócios, ideias e iniciativas, revelando 
uma nova geração, tanto de empreendedores, quanto de startups, capazes de 
transformar o Brasil em uma referência no cenário global de inovação. 

Os eventos72 que ocorrem no edifício são considerados fundamentais e buscam a 
fomentação da criatividade, da cultura colaborativa e do espírito empreendedor, 
abrangendo temas relevantes, atuais e inovadores, constituindo-se em uma 
oportunidade de ampliação da rede de relacionamentos, aprendizado, inspiração e 
troca de experiências. 

O Cubo conta ainda com programas que foram criados com base nas necessidades 
da comunidade empreendedora, para estimular a troca de conhecimento, promover 
a conexão entre pessoas e desenvolver novas ideias e perspectivas, através de 
encontros, workshops e discussões. Os programas são os seguintes: 

• Women in Tech: promove encontros e ações para incentivar, capacitar e ampliar 
a participação das mulheres no mundo da tecnologia e do empreendedorismo. 

• VC73:  para Founders: reúne empreendedores que estão à procura de investimentos, 
ou que já receberam, com os principais fundos de investidores. 

• Open Coffee Club: recebe empreendedores e estabelece conversas sobre startups, 
novos modelos de negócios e tendências, entre outros assuntos do mercado, durante 
um café com Flavio Pripas (diretor do Cubo) e convidados. 

• Cubo Melhores Práticas: convida empreendedores experientes e profissionais do 
mercado para compartilhar e discutir as melhores práticas que estão impulsionando 
empresas e negócios. 

• Meetup Inovação: promove o encontro entre profissionais de inovação de grandes 
empresas para desenvolver discussões sobre o que há de novidades no mercado. 

• Cubo explora: visa conectar talentos e startups, através de eventos. 

                                         
72 Os valores mudam de pessoas comuns, patrocinadores e residentes. Essa tabela pode ser encontrada 
no link: https://cdn.cubo.network/docs/events/cubo-eventos-valores.pdf. Além disso, eles indicam 
fornecedores com os quais costumam trabalhar e que possam ser contratados para os eventos, mas 
afirmam que o Cubo não tem exclusividade com qualquer fornecedor, sendo mais uma relação de 
parceria. 
73 VC se refere a Venture Capital que é uma modalidade de investimento. Nela os investidores 
aplicam recursos em empresas com expectativas de rápido crescimento e elevada rentabilidade. 
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• Café com Mentor: promove um encontro para conectar profissionais experientes 
com pessoas com interesse na área, ampliando o networking dos convidados. 

• Brasil ao cubo: promove encontros entre empreendedores e importantes pessoas do 
mercado, levando a experiência do Cubo para conectar outras comunidades do país. 

• Cubo Corporate Venture: objetiva conectar grandes empresas e startups para troca 
de conhecimento, ferramentas e metodologias. 

• Office Hours Cubo: ajuda a desenvolver startups através de consultorias com 
especialistas de diversas áreas do mercado, como marketing digital e contabilidade. 

• Cubo Day: possibilita conhecer o Cubo. Apresenta empreendedores e agentes do 
mercado ao diretor do espaço, Flavio Pripas, que fala sobre a dinâmica do espaço e 
o dia-a-dia dos empreendedores, além de abrir espaço para responder as dúvidas 
dos participantes. 

Os espaços foram pensados para fortalecer a conexão entre as pessoas e para 
propiciar a multiplicação de conhecimentos. São ambientes jovens, inovadores, com 
diversidade de designs e cores, que mudam de acordo com o andar e o programa. 

Os espaços de trabalho se dividem de duas formas: mesas compartilhadas e salas 
privativas. Nas mesas compartilhadas é possível alugar estações fixas de trabalho, 
enquanto as salas são para as empresas residentes que querem maior privacidade, 
sendo destinadas às empresas que precisam de, no mínimo, seis posições de trabalho. 

O edifício possui cinco andares, incluindo um rooftop com cozinha compartilhada, 
um auditório e diversas salas e espaços para eventos com tamanhos e formatos 
diferentes. Além disso, há um estúdio de gravação audiovisual e um restaurante-
café. 

Cada empresa paga aproximadamente mil reais por estação de trabalho para se 
instalar no espaço. 

O auditório está no térreo e é ideal para palestras ou atividades para grandes 
grupos de pessoas. Tem capacidade para 132 lugares, quando em formato de 
auditório, e fornece equipamentos para produção de eventos. Como não há cozinha 
no térreo, caso o café do Cubo não seja contratado durante o evento, os serviços de 
alimentação devem utilizar a estrutura do rooftop no 5º andar. 

O FlexRoom, no 4º andar, é ideal para workshops, cursos, palestras e hackathons 
para um número menor de pessoas. Possui quatro módulos, com capacidade para 
até 20 lugares por módulo, podendo atender até 80 pessoas. Essas salas possuem 
equipamentos, como televisões, mesas e cadeiras. Na parte externa das salas há um 
espaço que pode ser utilizado para pequenos coffee-breaks.  

O Rooftop está no 5º andar e é ideal para eventos informais como happy hours, 
meetups, reuniões, encontros de networking e jantares. A parte interna possui 
capacidade para 80 pessoas, sem móveis, variando entre 12 e 40 pessoas com layouts 
diferentes no caso de reunião, workshop ou palestra.  

Já a área externa possui capacidade para 120 pessoas, sem móveis, e para 60 pessoas, 
caso esteja com layout para palestra. Essas áreas possuem mesas, banquetas de 
madeira, sofás e espreguiçadeiras, além de 4 geladeiras patrocinadas pela AMBEV, 
parceira do Cubo, micro-ondas e pia com duas cubas. 

O edifício já está pequeno para tudo que o Cubo alcançou, fazendo com que startups 
que crescem muito rápido sejam praticamente obrigadas a deixar as instalações 
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devido à falta de espaço. Por isso, no dia 23 de agosto de 2017, a empresa anunciou 
que se mudará para uma nova sede, que terá 12 andares, sendo 4 vezes maior que 
a atual, e se localizará na própria Vila Olímpia. O projeto terá capacidade para 
circulação de mais de 2 mil visitantes por dia, 210 empresas residentes e mais de 
1.250 pessoas trabalhando diariamente. Com isso, Cubo se tornará o maior centro 
empresarial da América Latina, concretizando uma posição de destaque como 
exemplo para centros inovadores em todo o mundo.  

Além do espaço físico, o Cubo conta com o Cubo Digital, considerado “o Cubo fora 
do Cubo”. Trata-se de uma plataforma, tanto de serviços quanto de ferramentas, 
desenvolvida em parceria com startups e para as startups, como tentativa de 
replicar a serendipidade74 do espaço físico. O objetivo é que as interações e os 
compartilhamentos de recursos sejam mais amplos, para além das barreiras de 
espaço. 

 

 

 

É importante saber como se comporta a temperatura local, para que o projeto 
atenda a questões bioclimáticas, que serão levadas em consideração para o 
desenvolvimento da envoltória, do tamanho das aberturas e dos tipos de proteção 
a serem utilizados, entre outras definições. Desta forma, tem-se o gráfico de 
temperatura (Erro! Fonte de referência não encontrada.), da cidade de Uberlândia, 
apresentando tanto a temperatura de bulbo úmido75, quanto a temperatura de 
bulbo seco76 e a relação das duas com a zona de conforto77.  

 

 

É importante entender que a reutilização da água e a utilização de sistemas de 
captação de água pluvial não devem ser alternativas apenas para enfrentar 
problemas de disponibilidade do recurso natural, mas demonstrar a consciência 
ecológica, como veremos em Certificação LEED posteriormente.  

Entende-se que o percurso do sol é de extrema importância para que se possa 
determinar medidas de proteção e controle da radiação sobre o projeto (Erro! Fonte 
de referência não encontrada.). Com isso, analisar esses aspectos é fundamental para 
a determinação da implantação do edifício, da criação das aberturas, além de 
auxiliar a previsão da necessidade de artifícios de sombreamento e que 

                                         
74 A geração de oportunidades a partir de encontros casuais despretensiosos. 
75 Refere-se à menor temperatura que pode ser produzida apenas através da evaporação da água, 
sendo a que se sente ao estar com a pele molhada e exposta a movimentação do ar. 
76 Refere-se à temperatura indicada normalmente por um termômetro, sendo a indicação da 
umidade no ar local. Nesse caso, quanto mais baixa a umidade relativa do ar, maior será o 
resfriamento. 
77 Ressalte-se que a temperatura relativa a zona de conforto não pode ser considerada uma constante, 
pois varia de acordo com a estação e as temperaturas com as quais os usuários estão acostumados, 
sendo um dado variável e subjetivo quando analisado em casos particulares, mas possível de ser 
determinado em termos gerais através de pesquisas científicas. 
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características físicas os materiais devem apresentar quanto à inercia térmica 
necessária. 

 

 
Figura 45 - Gráfico de Chuva da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, relativo a 2016.                                    
Fonte: projeteee. Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=MG+-
+Uberl%C3%A2ndia&id_cidade=bra_mg_uberlandia.867760_inmet. Acessado em: 01/12/2017 

 

 
Figura 46 - Gráfico de radiação média mensal, relativo a 2016.                                                                                 
Fonte: projetee. Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=MG+-
+Uberl%C3%A2ndia&id_cidade=bra_mg_uberlandia.867760_inmet.                                                                  
Acessado em: 01/12/2017 
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A ventilação natural é um recurso muito importante para um projeto e ter 
conhecimento sobre as características dos ventos locais é fundamental. Através das 
determinações e análises, pode-se dar prioridade a aberturas que privilegiem o 
deslocamento natural do ar, sem que haja grande perda de energia e facilite a 
ventilação cruzada, muito importante para o conforto ambiental. Outra questão 
que deve ser considerada com muita atenção é a relação das chuvas com os ventos, 
pois através da análise cruzada pode-se projetar mecanismos que possibilitem a 
proteção contra as chuvas, sem necessariamente perder outras variáveis positivas 
para o projeto, como, por exemplo, vedação contínua ou convencional.  

O Gráfico Rosa dos Ventos (Figura 47) referente a cidade de Uberlândia demonstra 
informações como velocidade do vento, direção e frequência. 

Para determinar ações projetuais mais específicas para as edificações, pode-se 
utilizar a Rosa dos Ventos referente a um período determinado do dia, dia (Figura 
48) ou noite (Figura 49). Com isso, pode-se associar os usos dos edifícios, os ambientes 
determinados pelo programa de necessidades e os seus horários de uso, 
determinando os horários em que seja necessária interferência das ações 
bioclimáticas para conforto ambiental mais direcionada, além da determinação, 
como já dito, das proteções contra a chuva, considerando que, se não há uso, não há 
a necessidade de se manter aberturas e seria desnecessário o uso de proteções fixas, 
diferentemente de ambientes que possuem uso constante. 

 

 
Figura 47 - Gráfico Rosa dos Ventos referente a cidade de                                                                                 
Uberlândia, Minas Gerais, relativo a 2016. Fonte: projetee.                                                                                                           
Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/                                                                  
?cidade=MG+-+Uberl%C3%A2ndia&id_cidade=bra_mg_                                                                 
uberlandia.867760_inmet.                                                                                                                                                        
Acessado em: 01/12/2017. 
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Figura 48 - Rosa dos Ventos referente a cidade de                                                                                                             
Uberlândia, Minas Gerais, para o período do dia, relativo a 2016.                                                                            
Fonte: projeteee. Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br/                                                                              
dados-climaticos/?cidade=MG+-+Uberl%C3%A2ndia&id_cidade                                   
=bra_mg_uberlandia.867760_inmet. Acessado em: 01/12/2017. 

  

 
Figura 49 - Rosa dos Ventos referente a cidade de Uberlândia,                                                                          
Minas Gerais, para o período da noite, relativo a 2016.                                                                                                           
Fonte: projeteee. Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br/                                                                                 
dados-climaticos/?cidade=MG+-+Uberl%C3%A2ndia&id_                                  
cidade=bra_mg_uberlandia.867760_inmet.                                                                                             
Acessado em: 01/12/2017. 

 

 

A análise da Carta Solar (Figura 50) pode ser fundamental para auxiliar na 
escolha de protetores solares, uma vez que permite a visualização gráfica dos 
ângulos de projeção desejados sobre um transferidor de ângulos, desenvolvendo 
análises manuais. 
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Figura 50 - Carta Solar de Uberlândia, Minas Gerais, relativo a 2016. Fonte: projetee. Disponível em: 
http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=MG+-
+Uberl%C3%A2ndia&id_cidade=bra_mg_uberlandia.867760_inmet. Acessado em: 01/12/2017. 

  

Neste caso, entretanto, optou-se pela prévia utilização de software responsável pelo 
desenvolvimento de Arquitetura Paramétrica, sendo parte desse desenvolvimento, 
o resultado de uma arquitetura responsiva. Desta forma, através do entendimento 
da localização da latitude da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, pôde-se dispor o 
terreno e entender o percurso do sol sobre ele durante todo o ano, de forma mais 
facilitada (Figura 51). Outro fator é a possibilidade também do desenvolvimento 
de protetores solares específicos para cada situação, por meio da simulação dos raios 
nas aberturas e o resultado de sombras, entre outras questões. 
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Figura 51 – Visualização da insolação no terreno durante todo o decorrer do ano a partir de desenho em 
software. Fonte: autora (2017). 

 

 
 

 

Diante de tudo que foi colocado durante o trabalho, desde a introdução até a revisão 
teórica e os resultados até então apresentados, escolheu-se utilizar a arquitetura 
paramétrica para o desenvolvimento do projeto, na segunda etapa.  

Os softwares utilizados para a documentação do projeto de arquitetura paramétrica 
permitem a associação de fatores, fazendo com que o arquiteto tome consciência, de 
forma mais clara, da complexidade dos problemas que devem ser resolvidos, ou 
pelo menos, minimizados, cabendo ao profissional o entendimento de priorização 
das condicionantes gerais que exercem força sobre o projeto, como por exemplo as 
ambientais. 

Além disso, diferente do que muitos apresentam ao negar a arquitetura 
paramétrica, acredita-se que ela apresente uma certa liberdade, quando se 
relaciona com a acessibilidade e a colaboração. Isto porque, através dela, há uma 
maximização do aproveitamento do tempo, devido à velocidade com que as 
informações e os resultados são processados, permitindo que grande parte do 
trabalho massivo intelectual do arquiteto seja otimizado e o tempo economizado 
possa ser utilizado para se pensar em questões que muitas vezes são deixadas como 
secundárias, em função do grande número de questões formais que devem ser 
observadas, analisadas e, principalmente, compatibilizadas. 
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Portanto, por ser propor um espaço colaborativo para fortalecer a conexão entre as 
pessoas e o desenvolvimento de inovações, utilizando como ferramenta a tecnologia, 
nada mais justo do que partir do conceito também na forma do desenvolvimento 
prático do projeto. Os softwares responsáveis pelo desenvolvimento da arquitetura 
paramétrica são também responsáveis por estabelecerem sistemas BIM, que 
possibilitam a criação de um projeto colaborativo em tempo real. Ressalte-se, no 
entanto, embora a técnica não será utilizada para o desenvolvimento da proposta 
de projeto aqui apresentada, por tratar-se de um trabalho de conclusão de curso 
individual. Mas, ao apresentar tantas questões que caminham para esse 
instrumento não deixaremos de citá-la durante o desenvolvimento desse produto 
final. 

 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2015), referente a acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos, apresenta parâmetros gerais e específicos sobre 
uma grande quantidade de questões que devem ser levadas em consideração no 
momento do desenvolvimento do projeto, na segunda etapa. Ela apresenta de 
parâmetros antropométricos até detalhes de mobiliário, de forma a garantir a 
acessibilidade de todas as pessoas, principalmente as que possuem necessidades 
especiais de para mobilidade.  

Para isso, os parâmetros são determinados por tópicos, sendo divididos ora pelo tipo 
de necessidade especial, ora pelo tipo de equipamento que está sendo ofertado pelo 
projeto, entre outras formas. São apresentadas questões relacionadas a áreas, 
dimensões e quantidades, gerais ou específicas, que se interconectam – estando um 
parâmetro diretamente ligado a outro. 

Também apresenta dimensões físicas para determinar a área de circulação e 
manobra para uma cadeira de rodas, o posicionamento da cadeira em espaços 
determinados, além de apresentar questões relacionadas aos mobiliários na rota 
acessível e proteções contra queda ao longo dessas rotas. 

Entre o elenco de regras apresentado pela norma, destaca-se ( 

Tabela 4) os tópicos abaixo, que deverão ser observados no programa do projeto e 
apresentam parâmetros específicos: 

 

Prefácio referente a norma 
7 Sanitários, banheiros e vestiários 
8 Mobiliário urbano 
9 Mobiliário 
10 Equipamentos urbanos 
10.3 Cinemas, teatros, auditórios e similares 
10.11 Locais de esporte, lazer e turismo 
10.13 Parques, praças e locais turísticos 
10.16 Bibliotecas e centros de leitura 
10.19 Atendimento ao público 

 

Tabela 4 - Relação entre o prefácio e os tópicos referentes a ABNT NBR 9050:2015. Fonte: autora. 



109 
 

 

Os parâmetros determinam: 

 os requisitos gerais,  
 as tolerâncias dimensionais,  
 a localização,  
 a quantificação,  
 as características,  
 as dimensões do sanitário acessível e do boxe sanitário acessível,  
 questões relacionadas a bacia sanitária,  
 a instalação de lavatório e barras de apoio, entre outras questões mais 

específicas. 
 

 

 

Os parâmetros determinam: 

 as condições gerais, 
 as condições específicas, 
 e condições específicas para cada mobiliário urbano. 

 

 

 

Os parâmetros determinam: 

 as condições gerais, 
 e condições específicas para cada mobiliário. 

 

 

Os parâmetros determinam: 

 as condições gerais, 
 e lança diversos outros tópicos com determinações para equipamentos 

específicos. 
 

 

Os parâmetros determinam: 

 as condições gerais, 
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 a localização dos espaços para pessoas em cadeira de rodas e assentos para 
pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa, 

 as dimensões dos espaços para pessoas em cadeira de rodas e assentos para 
pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa, 

 o espaço para o cão-guia, 
 entre outras determinações para espaços específicos. 

 
 

 

Os parâmetros determinam: 

 condições específicas para as rotas destinadas à circulação, 
 condições específicas para as arquibancadas, 
 condições específicas para a rota acessível 
 condições específicas para as áreas para prática de esportes 
 condições específicas para os sanitários e vestiários, 
 condições específicas para as cabinas acessíveis. 

 

 

Os parâmetros determinam: 

 condições específicas para os parques, praças e locais turísticos que possuam 
pavimentação, mobiliário ou equipamentos edificados ou montados, 

 condições específicas para os locais com características ambientais 
legalmente preservadas, 

 condições específicas para o piso das rotas acessíveis, 
 condições específicas para as mesas destinadas a jogos ou refeições, 
 condições específicas para áreas tombadas. 

 

 

Os parâmetros determinam: 

 condições específicas para o mobiliário, 
 condições específicas para a quantidade de mesas, 
 condições específicas para as dimensões dos corredores entre estantes de 

livros, 
 condições específicas para os fichários, 
 condições específicas para as bibliotecas em relação a recursos audiovisuais, 
 condições específicas para a quantidade de terminais de consulta. 
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Os parâmetros determinam: 

 condições específicas para balcões, 
 condições específicas para mesas, 
 condições específicas para local para espera com assentos fixos, 
 condições específicas para bilheterias. 
  

A citação desses parâmetros não significa que serão os únicos a serem consultados 
e seguidos, uma vez que a norma completa é base para o desenvolvimento do 
projeto, mas busca ressaltar algumas questões mais específicas aos usos propostos. A 
norma será consultado com frequência e de forma minuciosa, inclusive além dos 
parâmetros gerais já convencionados e conhecidos, pois há muito mais detalhes do 
que imaginamos inicialmente. Só dessa forma será possível garantir a 
acessibilidade integral aos usuários do projeto. 

 

 

A certificação LEED pode ser considerada uma forma de estimular as construções 
civis para se voltarem para o meio ambiente, podendo-se atingir também as 
políticas públicas. Há uma avaliação em 7 dimensões distintas que possuem pré-
requisitos e recomendações próprias, sendo cada uma pontuada separadamente. 
Logo, quanto mais dimensões forem alcançadas, maiores são os pontos relacionados 
à edificação e melhores são os seus resultados, não só ecológicos, mas também 
financeiros (BRASIL, 2014). Desta forma, as dimensões são divididas da seguinte 
forma: 

 Eficiência no uso da água: busca inovações para o uso racional da água, com 
o objetivo de reduzir o consumo da água potável e gerar alternativas para 
o tratamento e reuso do recurso natural. 

 Energia e atmosfera: busca promover a eficiência energética nas edificações 
por meio de estratégias inovadoras, mas que podem ser simples, como 
simulações energéticas, medições e utilização de equipamentos e sistemas 
mais eficientes. 

 Materiais e recursos: busca o uso de materiais de baixo impacto ambiental e 
a redução da geração de resíduos, através do uso de materiais recicláveis e 
de reuso, além de incentivar o descarte consciente. 

 Qualidade ambiental interna: busca promover a qualidade ambiental 
interna do ar, incentivar o uso de materiais com baixa emissividade de 
compostos orgânicos voláteis, possibilitar o controle de sistemas, priorizar 
espaços que possibilitem a vista externa e a penetração de luz natural, além 
de estar relacionado diretamente com o conforto térmico. 

 Inovação e processos: busca incentivar o conhecimento sobre Green 
Buildings78 e a criar medidas de projeto que não são apresentadas nas 
categorizações do LEED, gerando pontos de desempenho exemplar. 

 Créditos de prioridade regional: busca incentivar a contextualização do 
projeto de acordo com as especificações de cada país, levando em 

                                         
78 Construções verdes. T. do A. 
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consideração as condicionantes ambientais, sociais e econômicas locais, 
gerando pontos extras. 

Para se conseguir o selo, a construção deve apresentar vários dos parâmetros 
vantajosos acima, fazendo com que o projeto seja integrado de forma harmoniosa 
à natureza e à paisagem. 

Como resultado, a certificação LEED torna-se uma maneira de reafirmar questões 
relacionadas à inclusão social, pois trabalha em prol da sustentabilidade e permite 
estimular a consciência ecológica dos usuários. Outro ponto importante é a garantia 
de fatores relacionados ao conforto dos usuários, o que permite falar em maior bem-
estar e, consequentemente, uma maior produtividade dos usuários. 

Além disso, os parâmetros fazem com que haja maior segurança aos trabalhadores 
da obra, por meio da modernização do projeto como um todo, auxiliando na 
facilitação da mão-de-obra e gerando maior produtividade na construção civil. 

Através do selo LEED pode-se ter, ainda, uma redução dos custos operacionais, além 
de auxiliar no crescimento do valor de mercado do projeto – garantindo que 
empresas privadas tenham maior interesse em investir no empreendimento. 

Portanto, a adequação aos parâmetros da certificação LEED geram resultados 
positivos ambientais, sociais e econômicos, mostrando-se de grande importância 
para todas as pessoas envolvidas no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de as cidades estarem em declínio na época, Jacobs fez observações que nos 
permitem analisar o termo gentrificação, ainda que a autora não tenha inventado 
e nem feito uso do termo. Os bairros que apresentam maior vitalidade atraem novos 
empreendimentos, que acabam por alterar as características locais, exatamente o 
que fazia com que esses bairros fossem atraentes antes – algo que pode ser 
considerado como óbvio atualmente. 

Estilo urbanístico de Jacobs: diversidade de usos, escalas, edifícios, pessoas 

 

 

Através dos modelos de desenvolvimento de cidades atuais, novos bairros urbanos 
geralmente parecem ser incapazes de criar espaços interessantes e com vida para a 
sua população. Isso ocorre, principalmente, devido à incapacidade de criar uma rede 
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de relacionamentos, o que a própria Jacobs apontou. Essas redes, por sua vez, 
ocorreriam ao longo do tempo e em múltiplas escalas, desde as pequenas, que 
acabam sendo as responsáveis pela alma dos bairros. Mas, infelizmente, as 
pequenas redes não são interessantes no sentido econômico, logo são ignoradas pelo 
planejamento. 

 

 

Jacobs destaca o efeito dos carros nas cidades e, como solução, propõe que se torne 
mais difícil para que os carros operem nas cidades, como alternativa a uma 
proibição direta de seu uso. Como não se trata de um trabalho de planejamento 
urbano e nenhum estudo foi feito em relação a isso, as análises nesse ponto serão 
concordantes com a ideia principal de uma alternativa. Pensando-se sobre isso, e 
entendendo ações no âmbito do projeto arquitetônico, foram feitas análises sobre a 
possibilidade de acesso ao projeto por meio do transporte público e alternativo: 
ônibus e bicicleta. Com isso, haverá não só estacionamento de carros e motos, mas 
também espaços seguros para as bicicletas. O acesso por ônibus contará com local 
seguro e confortável para os usuários que chegam, saem e aguardam o transporte. 

Há um grande fluxo de carros, mas que só passa pelo local sem parar. 

 

 

Jacobs não se coloca contra edifícios grandes, com alto gabarito, mas vê problema 
se eles estiverem isolados e tiverem apenas um uso. Desta forma, edifícios mais altos, 
com estruturas ao seu redor apresentando diferentes tamanhos, escalas e usos, são 
aceitáveis, de acordo com a autora. Uma das diretrizes do projeto é que o gabarito 
não seja muito alto, para tentar manter ao máximo a relação com o térreo, que 
terá caráter público e será uma gentileza urbana. Este é um dos motivos que 
justificam o tamanho do terreno para a distribuição dos programas pensados. Além 
disso, busca-se respeito ao gabarito baixo, predominante no entorno. 

 

 

Há uma grande área livre que não foi loteada e não apresenta ainda a 
implantação de ruas e avenidas. Desta forma, entende-se que em algum momento 
esse desenho acontecerá e a sua conexão com a cidade será inegável. Porém, a ideia 
é que o novo desenho da quadra possa influenciar os terrenos vazios do seu entorno 
de forma positiva, a partir do momento em que inverte a hierarquia estabelecida 
pela cidade que privilegia o uso do carro para os percursos, até mesmo no próprio 
bairro. Além de apresentar propostas alternativas de percursos para as bicicletas. 

 

 

Jacobs busca demonstrar a importância de se resgatar as cidades multifuncionais, 
compactas e densas, anteriores ao Movimento Moderno. Desta forma, a diversidade 
de usos torna-se muito importante, tanto para a diversidade de pessoas, quanto 
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para os usos. Através da diversidade de usos, pode-se possibilitar vitalidade urbana 
em diferentes horários do dia, não sendo reservado apenas ao horário comercial, por 
exemplo. 

 

 

Esses elementos são considerados fundamentais pela autora para gerar vitalidade 
urbana. 

“Manter a segurança da cidade é tarefa principal das ruas e das calçadas”. 

Desta forma, Jacobs associa a segurança das ruas com a ideia do fluxo constante de 
pessoas. 

Repensar a rua. 

 

 

A autora entende que as quadras longas constituem um problema para a 
vitalidade urbana, diminuindo a quantidade de esquinas e cruzamentos, os quais 
ela considera fundamentais. Esses locais são considerados pontos de convergência de 
fluxos e, desta forma, as esquinas ganham o grande poder de gerar encontros. Por 
utilizar uma quadra, o projeto terá a presença de 4 esquinas, que serão valorizadas 
como pontos de conexão e recebimento dos pedestres.  

No projeto, a prioridade é dos pedestres. 

 

A autora destaca a importância de que os edifícios tenham visão sobre o espaço 
público, principalmente sobre as calçadas, de forma que as próprias pessoas sejam 
parte da segurança das ruas. Com isso, junto à relação que será buscada com a 
utilização do baixo gabarito, optou-se por não fazer uso de muros, aumentando a 
integração do projeto arquitetônico com a própria rua. Sendo assim, um dos desafios 
para a próxima etapa será o desenvolvimento de uma arquitetura que responda a 
essa questão, delimitando espaços públicos, coletivos e espaços privativos, da forma 
mais sutil possível.  

 

 

A ideia é fortalecer a cidadania das pessoas com o estabelecimento de um espaço 
cívico, demonstrando para as pessoas que elas têm capacidade de avaliar a cidade 
e auxiliar no desenvolvimento de seu próprio projeto. 

A cidade funciona pela experiência e deve ter estímulo para que isso realmente 
aconteça. Essa experiência será coletiva e certamente ocorrerá no espaço público 
que será proposto. 
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Pretende-se criar uma teia de relações, vínculos e contatos entre os usuários. 

Recuperar a vitalidade da rua e trazer vitalidade ao projeto arquitetônico. 

Fazer da rua e do espaço público um autêntico e complexo equipamento social para 
socialização e construção da comunidade. 

Voltar o olhar para espaços coletivos, para o projeto, para o uso, para a gestão e 
para novas funções. 

Repensar a ideia de praça, de arborização e isso como parte da composição da 
paisagem urbana. 

Humanização do espaço público e a possibilidade de se gerar a experiência do 
encontro. 

Fortalecer a troca de ideias e resoluções. 

Facilitar a convivência harmônica da diversidade, tanto de usos, quanto de pessoas. 

Para que todas essas análises sejam condizentes com o projeto, buscar-se-á um 
diálogo com profissionais que são o público-alvo do edifício, buscando a 
compreensão de quais são as suas queixas em relação aos espaços que possuem, 
quais as suas necessidades gerais e específicas.  

Além disso, planeja-se visitas constantes ao local do projeto para vivenciar a 
dinâmica urbana e estabelecer diálogo com os moradores, afim de identificar-se 
suas reais necessidades e como podem ser contempladas pelo espaço público.  

O conceito de colaboratividade da proposição de projeto estará sendo presente todo 
o tempo, para que o projeto possa fazer e pensar o melhor para todos que utilizariam 
o espaço como um todo. 
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A ideia é de que as startups nascidas no projeto, as tecnologias desenvolvidas, não 
fiquem estagnadas no local. Conforme haja o desenvolvimento das mesmas e os 
projetos cresçam, entende-se que elas se distribuirão pela cidade. Desta forma, o 
empreendimento se torna uma célula núcleo de várias outras células que vão se 
espalhar pela cidade. O ponto positivo é que as células foram geradas dentro do 
empreendimento colaborativo e, portanto, terão grandes possibilidades de carregar 
consigo os princípios e as características que se busca para o projeto. 

O projeto completo referente a este capítulo encontra-se nas pranchas junto ao 
caderno, para um melhor entendimento 
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