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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir alternativas no ensino de profissionais do 

campo da construção civil que permitem o trânsito entre diferentes conhecimentos e que, de 

fato, propiciam o desenvolvimento de uma transdisciplinaridade na concepção de projetos, 

criatividades e aplicações práticas dos jovens e futuros profissionais. A partir de referências e 

obras análogas, sobretudo a partir da experiência dos Grandes Ateliers d’Isle d’Abeau, 

inaugurado em 2002 na França, propõe-se projetar e levantar a viabilidade da implantação de 

um edifício com ações de sustentabilidade em prol dos cursos que lidam com construção, 

design e arte em Ouro Branco/MG, cidade a 32 km de Ouro Preto. Entre os resultados deste 

estudo figuram um experimento que se deu por meio de um workshop de fabricação digital e 

o projeto do edifício em si, que permitiram a aproximação de diferentes disciplinas e a 

realização da construção de estruturas e espaços. Através do encontro entre os atores 

envolvidos na construção, desde a implementação dos materiais ao ambiente construído, 

mostra-se possível aproximar culturas historicamente distantes, tais como arte, arquitetura, 

engenharia e design. 

 

Palavras-chave: Formação de engenheiros e arquitetos; Ensino-aprendizagem na construção; 

Culturas construtivas inovadoras; Experimentação; Transdisciplinaridade; Aço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to discuss alternatives in the teaching of professionals in the field of 

construction that allow the transit between different knowledge and that, in fact, provide 

development of a transdisciplinarity in the conception of projects, creativities and practical 

applications of the young and future professionals. From established experiences and similar 

references, especially from the background of the Grands Ateliers d'Isle d'Abeau inaugurated 

in 2002 in France, it is proposed to design and prospect the implantation of a building that 

apply actions of sustainability in favour of courses related to construction, design and art in 

Ouro Branco / MG, a city 32 km from Ouro Preto. Among the results of this study is a 

workshop of digital fabrication and the design of the edifice itself, which allowed the 

approach of different disciplines and the realization of the construction of structures and 

spaces. Through the encounter between the actors involved in the construction, from the 

implementation of the materials to the built environment, it is possible to approach 

historically distant cultures, such as art, architecture, engineering and design. 

 

Keywords: Formation of engineers and architects; Teaching-learning in Construction; 

Innovative constructive cultures; Experimentation; Transdisciplinarity; Steel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO 1:  

PANORAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

Figura 1 – Paul Klee: Lösung "ee." der Geburtstagsaufgabe (1924) ....................................... 29 

Figura 2 – Bauhaus em Dessau. Projeto: Arq. Walter Gropius (1926) .................................... 29 

Figura 3 – Black Mountain College. Projeto: Arq. A. Lawrence Kocher (1940) ..................... 31 

Figura 4 – Tange Lab ................................................................................................................ 33 

Figura 5 – Instituto para Estruturas Leves na Universidade de Stuttgart (ILEK) .................... 35 

 

CAPÍTULO 2: ESTUDO DE CASO  

LES GRANDS ATELIERS D’ISLE D’ABEAU 

Figura 6 – Localização dos GAIA: França, Rhône-Alpes, Lyon e Villefontaine .................... 39 

Figura 7 – Vista aérea do edifício dos Grands Ateliers em Villefontaine ................................ 40 

Figura 8 – Oficina Cathédrale .................................................................................................. 45 

Figura 9 – Oficina Façades innovantes .................................................................................... 45 

Figura 10 – Oficina Propédeutique acier ................................................................................. 46 

Figura 11 – Oficina Édificier .................................................................................................... 47 

Figura 12 – Oficina Vituréél ..................................................................................................... 47 

Figura 13 – Desenho apresentado no concurso pelo escritório Intégral Lypsky-Rollet ........... 48 

Figura 14 – Edifício dos Grands Ateliers. Projeto: Intégral Lypsky-Rollet ............................. 48 

Figura 15 – Planta dos Grands Ateliers .................................................................................... 50 

Figura 16 – Espaços dos Grands Ateliers: área externa, galpão e laboratórios de apoio ......... 50 

Figura 17 – AMÀCO ................................................................................................................ 51 

 

 



 
 

CAPÍTULO 3: ESTUDO DE CASO  

LABORATÓRIO EFÊMERO: WORKSHOP DE FABRICAÇÃO DIGITAL 

Figura 18 – Autoprogettazione? página 5/73: Sedia ................................................................ 55 

Figura 19 – Oficina CUCULA, Berlim .................................................................................... 57 

Figura 20 – Schaudepot ............................................................................................................ 60 

Figura 21 – Cadeira Valoví ...................................................................................................... 60 

Figura 22 – Cadeira Valoví fabricada no Senegal e México .................................................... 60 

Figura 23 – Localização Casarão RFFSA ................................................................................ 61 

Figura 24 – Fachada Casarão RFFSA ...................................................................................... 61 

Figura 25 – Sótão Casarão RFFSA ........................................................................................... 61 

Figura 26 – GUAJA Sapucaí. Diretriz de setorização básica ................................................... 62 

Figura 27 – Nesting “Poltrona Zero-Um” e “Mesa Volo” ........................................................ 64 

Figura 28 – Etapas do conteúdo programático do workshop ................................................... 64 

Figura 29 – Tipos de operações da CNC .................................................................................. 65 

Figura 30 – Tipos de encaixes .................................................................................................. 66 

Figura 31 – Tipos de encaixes .................................................................................................. 67 

Figura 32 – Tipos de encaixes .................................................................................................. 68 

Figura 33 – Protótipos desenvolvidos e fabricados pelos participantes do workshop ............. 69 

Figura 34 – Quadro-registro de corte da CNC ......................................................................... 70 

Figura 35 – Espaço GUAJA Sapucaí: Planta da ocupação ...................................................... 71 

Figura 36 – Diagrama de ocupação final do Espaço GUAJA Sapucaí .................................... 71 

Figura 37 – Espaço GUAJA Sapucaí ....................................................................................... 72 

 

CAPÍTULO 4: 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

Figura 38 – Escola Apollo, Amsterdã. Projeto: Arq. Herman Hetzberger (1980) ................... 75 



 
 

Figura 39 – Serra de Ouro Branco. 1954 .................................................................................. 78 

Figura 40 – Localização da Fazenda Carreiras ......................................................................... 79 

Figura 41 – Fazenda Carreiras .................................................................................................. 80 

Figura 42 – Mapa de Localização do Terreno .......................................................................... 81 

Figura 43 – Centre Georges Pompidou, Paris .......................................................................... 82 

Figura 44 – Escola de Arquitetura de Nantes. Projeto: Lacaton&Vassal (2009) ..................... 83 

Figura 45 – Escola de Arquitetura de Aarhus. Projeto: Vargo, Nielsen & Palle (2016) .......... 83 

Figura 46 – Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada ............................................... 84 

Figura 47 – Centro de Pesquisa do Aço – CTU USIMINAS ................................................... 84 

Figura 48 – Implantação proposta ............................................................................................ 85 

Figura 49 – Vista do complexo a partir da Fazenda Carreiras ................................................. 86 

Figura 50 – Setorização da proposta ......................................................................................... 87 

Figura 51 – Desenhos técnicos da proposta .............................................................................. 89 

Figura 52 – Acesso ao edifício ................................................................................................. 90 

Figura 53 – Foyer de entrada .................................................................................................... 90 

Figura 54 – Área interna do galpão .......................................................................................... 91 

Figura 55 – Área externa do galpão .......................................................................................... 91 

Figura 56 – “Rua educativa” .................................................................................................... 92 

Figura 57 – Fachada NO ........................................................................................................... 92 

Figura 58 – Linha do Tempo: Análise de desempenho energético da proposta ....................... 93 

Figura 59 – Análise de desempenho energético da proposta .................................................... 93 

Figura 60 – Linha do Tempo: Cálculo Estrutural ..................................................................... 94 

Figura 61 – Diagrama síntese: módulo estrutural e ligações rígidas ........................................ 94 

Figura 62 – Diagrama da estrutura proposta ............................................................................ 96 

Figura 63 – Detalhe Isométrica Cobertura ............................................................................... 97 

Figura 64 – Detalhe Isométrica Envoltória ............................................................................... 98 



 
 

Figura 65 – Perspectiva Fachada Sudeste ................................................................................. 99 

Figura 66 – Perspectiva Sala de Aula / Biblioteca ................................................................... 99 

Figura 67 – Perspectiva Fachada Sudoeste. Detalhe para fechamentos em taipa .................. 100 

Figura 68 – Planta de localização das paredes executadas em terra ....................................... 101 

Figura 69 – Arranjos para palco e plateia: Italiano, Arena e Passarela .................................. 101 

Figura 70 – Perspectiva isométrica dos praticáveis ................................................................ 102 

Figura 71 – Perspectiva do Auditório ..................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMÀCO Atelier Matières à Construire 

CAD  Computer-aided Design / Desenho assistido por computador 

CAM  Computer-aided Manufacturing / Manufatura assistida por computador 

CAPEB Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment 

CCI  Câmara de Comércio e da Indústria 

CNC  Comando numérico computadorizado 

CSTB  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

ENTPE École Nationale des Travaux Publics de l’État 

FFB  Fédération Française du Bâtiment 

GAIA  Grands Ateliers d’Isle d’Abeau 

GIP  Groupement d’Intérêt Public /  

 Organização da sociedade civil de interesse público 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEPHA  Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

ILEK  Instituto para Estruturas Leves na Universidade de Stuttgart 

INSA  Institut National des Sciences Appliquées 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MECOM Mestrado Profissional em Construções Metálicas – UFOP 

RFFSA Rede Ferroviária Federal S/A  

YMCA Young Men's Christian Association / Associação Cristã de Moços 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 17 

1.1 Motivações para o desenvolvimento do trabalho ................................................. 17 

1.2 Objetivos .................................................................................................................. 18 

1.3 Estrutura do trabalho ............................................................................................ 19 

 

2 PANORAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA FORMAÇÃO TECNOLÓGICA . 22 

2.1 As cidades e o processo de construção civil .......................................................... 22 

2.2 Formação dos estudantes da construção civil ...................................................... 23 

2.3 A possibilidade de trabalhar na escala 1:1 coletivamente .................................. 25 

2.4 Alternativas didático-pedagógicas ........................................................................ 27 

2.4.1 Bauhaus .................................................................................................................. 27 

2.4.2 Radical Pedagogies ................................................................................................ 30 

2.4.3 Estudos de caso através de experiências pessoais: Les Grands Ateliers d’Isle 

d’Abeau e Workshop “Laboratório Efêmero” ................................................................... 36 

2.5 Considerações da revisão bibliográfica ................................................................ 37 

 

3 ESTUDO DE CASO. LES GRANDS ATELIERS D’ISLE D’ABEAU: Ensinar, 

Experimentar e Construir ...................................................................................................... 39 

3.1 A pedagogia dos Grands Ateliers - Singularidade ............................................... 39 

3.2 Os fundamentos do ensino nos Grands Ateliers .................................................... 41 

3.3 Escala 1:1 ................................................................................................................. 42 

3.4 Oficinas .................................................................................................................... 43 

3.4.1 Objetos de Estudo .................................................................................................. 45 

3.4.2 Protótipos ............................................................................................................... 46 

3.4.3 Construções de Princípios ...................................................................................... 47 

3.5 Um “edifício-ferramenta” para a pedagogia ........................................................ 48 

3.5.1 AMÀCO ................................................................................................................. 51 

 



 
 

4 ESTUDO DE CASO. LABORATÓRIO EFÊMERO: WORKSHOP DE 

FABRICAÇÃO DIGITAL ..................................................................................................... 53 

4.1 Maker innovation e Open design .......................................................................... 53 

4.2 Os Fab Labs como ambientes abertos de fabricação e inovação ........................ 58 

4.2.1 Opendesk e a cadeira Valoví .................................................................................. 59 

4.3 GUAJA Sapucaí ...................................................................................................... 60 

4.3.1 O processo de ocupação do espaço ........................................................................ 60 

4.3.2 O Laboratório Efêmero .......................................................................................... 62 

4.4 Lição do workshop .................................................................................................. 70 

 

5 PROJETO ARQUITETÔNICO ..................................................................................... 74 

5.1 Condicionantes do projeto ..................................................................................... 76 

5.1.1 Ouro Branco ........................................................................................................... 76 

5.1.2 Fazenda Carreiras ................................................................................................... 79 

5.1.3 Caracterização do terreno ....................................................................................... 81 

5.2 Desenvolvimento do Estudo Preliminar ............................................................... 82 

5.2.1 Estudo de Obras Análogas ..................................................................................... 82 

5.2.2 Implantação da proposta ........................................................................................ 85 

5.2.3 Organização espacial em prol da indeterminação funcional .................................. 86 

5.3 Conforto Ambiental ................................................................................................ 93 

5.4 Cálculo Estrutural – Análise Preliminar .............................................................. 94 

5.5 Fechamentos do edifício ......................................................................................... 96 

5.6 Arquitetura com terra ............................................................................................ 99 

5.7 Auditório ................................................................................................................ 101 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 103 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 105 

 

APÊNDICE A – Grands Ateliers d'Isle d'Abeau: Entrevista com o coordenador 

pedagógico Bruno Vincent ................................................................................................... 109 

APÊNDICE B – Obras Análogas ........................................................................................ 115 



 
 

ANEXO A – Diagrama dinâmico: Cité de la Construction Durable ................................. 119 

ANEXO B – Fazenda Carreiras .......................................................................................... 120 

ANEXO C – Levantamento Topográfico Fazenda Carreiras .......................................... 123 

ANEXO D – Análise de Recursos Naturais e Recomendações Básicas para Projeto 

Arquitetônico Preliminar ..................................................................................................... 124 

ANEXO E – Cálculo estrutural ........................................................................................... 134 

ANEXO F – A Statement of Expectations ............................................................................ 138 



 
 

17 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivações para o desenvolvimento do trabalho 

Esta dissertação trata de questões relativas à experimentação prática no processo de 

ensino-aprendizagem nos cursos de construção com a perspectiva de contribuir para 

aproximar a teoria da prática construtiva por meio do encontro entre os atores envolvidos na 

construção, desde a implementação dos materiais ao ambiente construído, através da 

proposição de um edifício-ferramenta que auxilie na formação destes profissionais. Lida-se 

com a racionalização construtiva a partir de elementos industrializados no desenvolvimento 

desta proposta projetual tendo em vista as diversas vantagens no canteiro de obras. 

Poderia se dizer que o estímulo inicial para desenvolver o trabalho se deu a partir da 

influência, curiosidade e, sobretudo, da pertinência dos trabalhos da “escola mineira”, cujas 

obras estruturadas em aço são uma referência. Segundo Roberto Segre (apud DINIZ, 2010), 

este grupo1 de vanguarda propôs, a partir de suas arquiteturas, uma conscientização e resgate 

da identidade de Minas Gerais, caracterizada economicamente pela sequência da exploração 

mineral, inicialmente com o ouro no período colonial e, no século vinte, com o ferro e a 

siderurgia. 

A empatia com o posicionamento dos profissionais mineiros foi somada às vivências 

no curso de Mestrado Profissional em Construções Metálicas (MECOM), em Ouro Preto. A 

proposta central dessa pós-graduação se baseia na visão sistêmica da tecnologia do aço e é 

destinada para formação alunos e profissionais egressos dos cursos de Engenharia e de 

Arquitetura e Urbanismo que atuam na construção civil. Esta abertura propicia e incentiva 

uma troca de conhecimentos que são complementares e que enriquecem as discussões nas 

aulas e a elaboração das tarefas das disciplinas do curso.  

O trabalho interdisciplinar, fundado em uma concepção dialógica, possibilita a 

abertura para um maior número de agentes e condicionantes. A experiência vivenciada no 

MECOM promoveu o desenvolvimento de projetos de forma coletiva que contaram com a 

subjetividade de cada aluno potencializada pela contribuição dos outros. Tal virtude vai ao 

encontro da indústria contemporânea na qual, segundo Minto (2002), a aproximação entre 

                                                
1“[...] liderado a partir do final dos anos setenta por jovens arquitetos como Éolo Maia, Jô Vasconcellos, 
Humberto Serpa, Cid Horta, Álvaro Hardy e Mariza Coelho, Flávio Almada, Sylvio Emrich de Podestá, Gustavo 
Penna, João Diniz e outros.” (SEGRE apud DINIZ, 2010, p.6)  
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empresas, por meio da formação de parcerias e alianças estratégicas, é uma tendência 

inquestionável. 

Por outro lado, uma motivação adicional foi o contato com o vídeo institucional dos 

Grands Ateliers d’Isle d’Abeau (GAIA), na França, que despertou o interesse em visitar o 

local e levantar como se deu a implementação do instituto, seus desafios e êxitos. Os GAIA 

foram abertos em 2002 para as escolas francesas de Arquitetura, Arte e de Engenharia com o 

intuito de contribuir com a inovação pedagógica no domínio da construção e aproximação dos 

estudantes com a formação tecnológica.  

 

1.2 Objetivos 

(...) em arquitetura o campo teórico não considera a reprodução dos fenômenos que 
descreve, ao contrário das disciplinas epistemologicamente mais rigorosas, como a 
física e a biologia. Em última instância, teoria e prática deveriam primar por um 
objetivo comum: a produção e o aperfeiçoamento contínuo do espaço construído. O 
deslocamento deste interesse tornou a produção teórica e acadêmica auto referencial, 
distanciando da prática profissional mais efetiva, ou seja, a construção. (SANTA 
CECÍLIA, 2004)2 

 

Optou-se por investigar uma proposta de projeto que refletisse a produção teórica 

pesquisada no ímpeto de aproximar os questionamentos levantados para possíveis ações. De 

uma forma ampla, discute-se a concepção dos sistemas estruturais em aço e sua possibilidade 

como linguagem arquitetônica mediante a utilização de sistemas construtivos pré-fabricados e 

modulares, além de abordar princípios de conforto ambiental em construções industrializadas. 

 Pode-se afirmar que as mudanças climáticas às quais o planeta passou nas últimas 

décadas e que irá vivenciar futuramente fazem necessário rever, fundamentalmente, a questão 

da construção tanto em seus métodos de produção quanto nos padrões de uso (TRAPANO & 

BASTOS, 2007). Apesar disso, grande parte das construções atuais possui pouca, ou 

nenhuma, pertinência ao lugar em que são inseridas. As lições fundamentais de arquitetura 

são ignoradas no exercício do ofício uma vez que, frequentemente, depara-se com construções 

paradoxais, “quentes enquanto deveriam ser frescas, geladas quando deveriam armazenar 

calor, mal ventiladas em lugares úmidos, abertas aos ventos em lugares descampados, 

inapropriadas à realidade do lugar em que se inserem”. (PRADO, 2006, p.12) 

                                                
2 SANTA CECÍLIA, Bruno Luiz Coutinho. Complexidade e contradição na arquitetura brasileira: a obra de 
Éolo Maia. 2004. 298f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Arquitetura, UFMG, Belo Horizonte. 2004. 
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Na busca de um reequilíbrio, as novas formas da arquitetura do século XXI têm como 

desafio saber utilizar todas as disponibilidades da ciência e tecnologia no processo de sua 

concepção de modo a considerar as questões do meio ambiente degradado e sua relação com 

os seres humanos. As edificações que apresentam qualidade ambiental devem buscar, no 

processo de sua concepção, a integração das necessidades e os requisitos ambientais na 

tentativa de agregar um novo valor ao processo. (TRAPANO & BASTOS, 2007) 

Busca-se refletir, especificamente, os seguintes questionamentos:  

- Como aproximar a experimentação no âmbito do profissional e do estudante 

da construção civil? 

- Como fomentar as habilidades do setor privado, dos produtores de materiais 

de construção, dos profissionais e designers? 

- Existem espaços que facilitam essa experiência e desenvolvimento? 

- A tecnologia tem comparecido de modo a formar um profissional crítico, apto 

a trabalhar no contexto que vivemos? 

- O trabalho transdisciplinar em equipe contribui para o processo de projeto de 

edificações? 

- Há abertura para receber iniciativas neste âmbito em território nacional?  

 

1.3 Estrutura do trabalho 

Organiza-se o presente trabalho em quatro momentos distintos, com abordagens 

metodológicas particulares que, em sua convergência, complementam o eixo central do 

trabalho e conduzem a estruturação conceitual da proposta apresentada no final do estudo em 

uma justaposição do exercício projetual com a fundamentação teórica. 

O primeiro capítulo trata do processo da cadeia produtiva da construção civil sob o 

enfoque da possibilidade de aprender fazendo e analisa a forma que intervimos no planeta. Os 

desafios decorrentes desta ação através do tempo demandam alternativas na formação dos 

estudantes. Busca-se amparo mediante revisão bibliográfica que aborde a formação 

tecnológica, o trabalho em equipe e a vivência em ambientes que incentivem a 

experimentação construtiva.  

Visitou-se os Grands Ateliers d’Isle d’Abeau, na França, com o propósito de recolher 

dados presenciais sobre sua origem e formação do instituto, além de relatar as dinâmicas 



 
 

20 

propostas em seu espaço físico que exploram o desenvolvimento de protótipos na escala 1:1 e 

visam aproximar os alunos da construção civil da matéria e seus processos construtivos. Neste 

contexto, os Grands Ateliers se colocam de forma paradigmática e sólida por possuírem um 

edifício específico para as atividades de experimentação na construção. 

Os projetos se preocupam com todos os campos da construção – do edifício ao espaço 

habitado – e lidam também com os aspectos relacionados aos materiais e à matéria, às 

técnicas e tecnologias usadas no canteiro, além da estrutura e ambiências dentro de um 

edifício. Membros e parceiros trabalham juntos para organizar a realização de 

experimentações que ajudam a enriquecer o debate sobre o ato de construir e os modos de 

compreendê-lo no nosso dia a dia. O suporte à inovação ligado às pedagogias de cada escola 

faz deste espaço único na França e na Europa. As reflexões acerca deste espaço são 

apresentadas no segundo capítulo. 

Expõe-se, em um terceiro momento, o panorama das ferramentas de fabricação digital, 

da facilidade do aprender fazendo, bem como de suas repercussões nas relações de trabalho, 

sustentabilidade social, ecológica e financeira. Com intuito de destacar a pertinência de 

critérios e métodos complementares aos da sala de aula e aferir seu potencial, propõe-se 

relatar a experiência de um workshop de fabricação digital – que teve a participação de 57 

alunos, em 4 turmas, durante o mês de Julho de 2017, sendo este autor um dos orientadores – 

e enriquecer a discussão central desse trabalho. 

O quarto capítulo tem como objetivo inserir a discussão do ensino-aprendizagem de 

questões tecnológicas relacionado à produção do espaço para tal, considerando a valorização 

do processo de desenvolvimento do projeto uma vez que, como afirma Doris Kowaltowski 

(2011), o ambiente físico dos espaços educacionais pode ser considerado um terceiro 

professor junto ao material pedagógico e o corpo docente. 

Destaca-se o potencial para que essa proposta, realizada em equipe multidisciplinar, 

conforme um edifício-laboratório, legítimo espaço e superfície para a experimentação que 

visa responder às demandas reais de um terreno existente no município de Ouro Branco. 

Segundo Renzo Piano3 (apud LEITE, 2005, p.228), o trabalho em equipe é 

fundamental para que projetos criativos ocorram uma vez que, ao efetivamente estabelecer 

trocas entre arquitetos, construtores e engenheiros, faz-se necessário a prática de ouvir e 

                                                
3 PROCESS: Architecture. Renzo Piano Building Workshop: In search of a balance. Tóquio: 1992, n° 100. 
(p.13-14) 
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dialogar, pensar e repensar, no canteiro de obras, cada solução construtiva. Embora diversos 

autores apontem sobre as vantagens dessa prática, para o arquiteto italiano, são poucos 

profissionais que a empregam. 

No contexto de valorização do processo individual, em que revistas de arquitetura, 

jornais e dispositivos de mídia tendem a reforçar a visão do projeto como o produto de um 

único arquiteto, o conceito de criatividade é confundido, pelos próprios profissionais, com 

originalidade e com individualidade (LAWSON, 1997 apud Kölln, 2009, p.8). Para o 

desenvolvimento deste projeto, ao contrário, recorreu-se a consultorias em conforto ambiental 

e cálculo estrutural, além de opiniões de especialistas em espaços de teatro e em construções 

com terra. Paralelamente, consideraram-se, para a elaboração deste trabalho, discussões 

presenciadas em congressos relacionados ao tema de pesquisa4 a fim de certificar as 

informações levantadas na revisão bibliográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 1o Seminário Arquitetura Escolar (Belo Horizonte, Out. 2016) e III Encontro de Ensino de Estruturas nas 
Escolas de Arquitetura (Ouro Preto, Jun. 2017). 
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2 PANORAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA FORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

2.1 As cidades e o processo de construção civil 

Para o arquiteto inglês Richard Rogers (1997, p.27), o futuro da sociedade será 

definido nas cidades uma vez que elas abrigam as pessoas em uma proporção cada vez maior 

e são o centro da produção e do consumo de grande parte dos bens industriais. Por estas 

razões, o autor associa a forma de urbanização das cidades a um organismo parasita, ou seja, 

um processo rígido que provoca o esgotamento dos recursos naturais do mundo e a poluição 

do meio ambiente. 

Em sua origem, a arquitetura mostra-se essencial para dar abrigo ao homem e passa a 

exprimir sua habilidade tecnológica e seus objetivos sociais e espirituais. No entanto, 

atualmente, esse lampejo perde força frente à busca do lucro que define a forma com que se 

constroem as cidades, onde os edifícios são produtos que relegam o pensamento sustentável e 

os princípios indispensáveis para uma boa arquitetura. (ROGERS, 1997, p. 67) 

Conforme Rogers (1997, p.68), as técnicas industriais foram objeto de atenção do 

movimento moderno tendo em vista as possibilidades de melhorias sociais. Arquitetos como 

Alvar Aalto, Buckminster Fuller, Mies van der Rohe, Nervi e Jean Prouvé, pioneiros da sua 

geração, buscavam explorar o potencial destas técnicas. Infelizmente, as virtudes dos 

processos industriais na construção civil são aplicadas apenas para reduzir prazos e agregar 

valor à venda nos empreendimentos. 

Segundo Wellington Cançado (2017, p.102-111), a industrialização da construção 

civil, iniciada há três séculos, é “influente politicamente e financeiramente rentável”. No 

entanto, o autor alerta que este setor tem sido responsável pela exploração de 50% dos 

recursos naturais e os vestígios que esse processo deixa na Tecnosfera5 são tão graves que 

ultrapassam a possibilidade do planeta reestabelecer um equilíbrio. Esta gravidade se faz 

presente em toda a cadeia produtiva e se torna mais crítica quando aliada à má gestão dos 

canteiros de obra, que apresentam grande desperdício de materiais e retrabalhos resultando em 

25% dos resíduos produzidos ao redor do planeta que sequer são reciclados.  

                                                
5 A Tecnosfera, termo cunhado em 2013 pelo físico alemão e professor de geologia na Duke University Peter 
Haff, é a tradução em termos geofísicos dos impactos humanos sobre a Terra. 
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É importante, segundo Rogers (1997, p.88), que os responsáveis pelos projetos de 

edifícios contemplem novas práticas e tecnologias que reduzam a poluição e os custos de 

operação. A proporção do uso de energia nos edifícios – que atualmente é de três quartos 

divididos entre o funcionamento da iluminação artificial, do aquecimento e do resfriamento – 

pode ser mais eficiente ao se adotar estratégias sustentáveis.  

Certamente, seguindo sua destinação de origem, os caminhos mais frequentes do 
ensino de projeto nos dias atuais se colocam perfeitamente adequados às metas de 
produção/reprodução de conteúdos e objetivos educacionais relacionados à 
permanência de valores racionalistas, funcionalistas e aqueles ligados à artisticidade 
do objeto arquitetônico, ao modelo do arquiteto-criador moderno. Continuam 
convenientes ao fluxo dos interesses socioeconômicos e culturais vigentes, na esteira 
do que gerou grande parte da produção arquitetônica do século XX e que se percebe 
fundamentando extensivamente a produção em nossos dias. (SCHÖN, 2000, p. 124 
apud ARCIPRESTE, 2012, p.137) 

 

A reaproximação da arquitetura com suas raízes, de acordo com seus fundamentos em 

respeito ao ciclo da natureza, poderá repercutir positivamente no futuro da sociedade e das 

cidades (ROGERS, 1997, p. 101). Quem forma a cidade são as pessoas, seus encontros, suas 

trocas e diálogos, sejam eles formais ou informais. No entanto, vive-se um constante 

confronto em espaços que fomentam o medo e o preconceito, onde as pessoas cada vez mais 

buscam se fechar. Têm-se estado em um piloto automático, negligenciam-se valores que até 

poucos anos eram cruciais para o bem estar cotidiano. Este, por sua vez, vem perdendo seu 

espaço para os carros, para o poder público e, cada vez mais, fica abstrato. 

 

2.2 Formação dos estudantes da construção civil 

Muitos são os jovens arquitetos formados no ocidente, mas poucos têm chances de 

construir suas obras – o conhecimento da grande maioria nunca pode ser exercitado. Segundo 

o artista chinês Ai Weiwei (2011, p.92), a educação em si falhou, ela apenas fala teoricamente 

sobre arquitetura e isso a torna um outro tipo de arquitetura. Melhor seria que os alunos 

estivessem envolvidos em atividades globais e com vínculos estreitos com a realidade.  

Também de outra forma, é importante equilibrar a visão da arquitetura. Não é apenas 
educação através dos exemplos das chamadas obras-primas. É também o estudo de 
locais reais, problemas reais e precisa incluir as condições indesejáveis, como 
construções rápidas, grandes desenvolvimentos ou arquitetura de baixo custo. Esses 
são fatores importantes da arquitetura que não estão sempre sendo conscientemente 
divulgados. (WEIWEI & OBRIST, 2011, p. 92, tradução nossa) 
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A Arquitetura se manifesta e tem sua continuidade ao longo do tempo através das 

tradições oral e gráfica. Dentro do seu campo específico de discussão e produção, 

particulariza-se “um saber e um fazer” como próprios do arquiteto, estabelecendo um limite 

claro entre o pensamento e os procedimentos na obra, no projeto e na construção. 

(ARCIPRESTE, 2012, p. 108) 

Com o movimento moderno, as relações de trabalho no canteiro de obras mudaram 

bastante. Se até então existia alguma autonomia, em maior ou menor grau, dos artesãos em 

criar suas soluções, esta condição é alterada a partir da mediação de desenhos técnicos 

elaborados pelos arquitetos. (MINTO, 2009, p. 73) 

Maria Amélia Leite (2005, p.108) relata que, durante um período milenar, a formação 

do arquiteto se deu por meio da transmissão de conhecimentos entre os mestres de ofício e 

seus aprendizes, de modo individualizado dentro do canteiro. Em um processo que foi 

sacramentado pela criação da Académie Royale d'Architecture, na França, por Jean-Baptiste 

Colbert, paulatinamente as escolas se tornaram locais de instrução através de documentos e 

regras de uma maneira sistemática e programada. 

A partir do Renascimento, os ideais da Beaux-Arts e os da Politécnica reforçam a 

dicotomia entre arte e técnica, o que implicou em uma contraposição entre as profissões 

Arquiteto e Engenheiro. (LEITE, 2005, p. 36) 

Os caminhos pedagógicos apresentados pela Bauhaus se colocam de modo a 

questionar o embate entre profissões e, conforme Cláudia Arcipreste (2012, p.76), são atuais, 

uma vez que a escola propunha um ciclo introdutório com enfoque para formação artística, 

mas ressaltava que a profissionalização se daria na relação estreita entre teoria-prática nos 

ateliês de projeto. A estrutura curricular, ao refletir a produção arquitetônica, seus modos de 

produção e ensino, tinha o propósito claramente definido da construção. 

Ao avaliar as concepções curriculares em Tecnologia para os profissionais da 

construção civil, Maria Amélia Leite (2005, p.75) alerta que, após o período do ensino 

politécnico, desenvolveu-se um quadro preocupante de enfraquecimento deste campo 

curricular, o que acabou limitando a atuação dos profissionais na resolução dos problemas 

técnicos das construções por carência de domínio tecnológico e restrições na elaboração de 

seus projetos. Os sinais são claros em relação a um parco reconhecimento quanto à 

necessidade e importância da formação tecnológica dos estudantes de arquitetura e urbanismo 

no Brasil (LEITE, 2005, p. 32).  
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Entre as discussões presentes em sua tese de doutorado, Cláudia Arcipreste (2012) 

considera a pesquisa do autor Donald Schön pela sua pertinência nos processos didáticos para 

ensino de projeto ao estudante de arquitetura nos dias de hoje. A partir do pensamento de 

Dewey, o autor entende o ensino de projeto como protótipo do ensino prático reflexivo, já que 

frequentemente se lida com a incerteza e a particularidade de cada desafio, que demandam 

processos de problematização constantes. Deste modo, “é preciso que o estudante de 

arquitetura experimente, exercite cada um dos componentes no contexto do aprender-fazendo, 

do seu próprio caminho de ação-reflexão-na-ação” (SCHÖN, 2000, p.124 apud 

ARCIPRESTE, 2012, p.135). 

A formação do arquiteto sempre passou pela influência das práticas de trabalho ao 

longo da história. Constata-se que há um imbricamento entre o “aprender Arquitetura” e o 

“fazer Arquitetura”. (LEITE, 2005, p. 221) 

 

2.3 A possibilidade de trabalhar na escala 1:1 coletivamente 

A importância de se possuir um conhecimento efetivo sobre o que se está trabalhando 

é questão central sobre as práticas didáticas na formação tecnológica do arquiteto. O espaço 

físico pode fomentar, através da experimentação construtiva, os objetivos pretendidos pelas 

aulas teórico-conceituais que talvez tenham tido sua última expressão efetivamente 

paradigmática na Bauhaus. (LEITE, 2005, p. 264) 

Para responder de forma consciente aos desafios do século XXI, faz-se necessário uma 

reestruturação na formação e ensino dos arquitetos em que preocupações ambientais e sociais 

passem a ser evidenciadas na produção da arquitetura atual. De acordo com Tomaz Lotufo 

(2014, p.160), a experiência do Canteiro Experimental possibilita uma “formação integral 

(teórica, prática e empírica)” ao estabelecer uma relação coletiva transversal para responder às 

questões teóricas das disciplinas. 

Sobre o Canteiro Experimental, Lotufo (2014, p.160, grifo nosso) destaca que:  

- É um espaço onde é possível dominar a técnica para ter liberdade no processo 
criativo. 

- A construção de protótipos permite a simulação da realidade. Como etapa de 
projeto, a experimentação na escala 1:1 pode garantir maior assertividade.  

- Como ambiente pedagógico, é um local em que as relações professor/aluno são 
dialógicas.  

- Com os desafios implícitos durante uma construção, o processo da obra é uma 
fonte geradora de problemas. Essa situação proporcionada pelo Canteiro, 
desperta nos alunos a curiosidade e necessidade de buscar conhecimento.  
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- Como os problemas dentro do Canteiro fazem parte da vivência dos alunos, as 
soluções se tornam um conhecimento que dificilmente será esquecido.  

- O Canteiro é um espaço de aprendizagem multidisciplinar.  

 

Para Reginaldo Luis Nunes Ronconi (2002 apud MINTO 2009), o aluno que participa 

de um canteiro experimental ao longo do seu curso, que assume responsabilidades, que acerta 

mas também erra, acaba por desenvolver uma condição de autonomia ao reconhecer as 

aplicações teóricas e suas viabilidades. O autor defende que “o curso todo deveria buscar em 

cada momento, em cada disciplina, para que o futuro arquiteto saísse da escola com mais 

confiança em sua capacidade e com menos bravata em seu discurso” (RONCONI, 2002, 

p.220 apud MINTO, 2009, p.109). 

Nos primeiros anos em que exerceu sua profissão, o arquiteto Renzo Piano, citado por 

Maria Amélia Leite (2005, p.228), tinha amplo interesse em compreender as técnicas 

construtivas e os materiais com o intuito de aferir uma “certa leveza” às suas obras. Apesar de 

se sentir satisfeito com os resultados de seus experimentos, é ciente que nesse momento 

inicial ainda não fazia Arquitetura, mas a resolução de suas partes. 

Em concordância com Piano, Rebello (2000, p.32 apud LEITE 2005, p.272) diz: “De 

nada valeria aprender todas as letras do alfabeto e não conseguíssemos ver o significado do 

seu conjunto formando palavras”. Ou seja, a compreensão do todo é fundamental para que os 

alunos e profissionais consigam conceber estruturas de forma consciente e não fragmentada.  

Na entrevista concedida à Ronconi (RONCONI e DUARTE, 2007), o arquiteto João 

Filgueiras Lima, o Lelé, destaca que sua maior convivência com engenheiros do que com 

arquitetos nos anos de sua formação durante a construção de Brasília foi determinante para a 

conformação de seus compromissos éticos e, também, sua intuição. 

O trabalho do arquiteto é essencialmente em equipe. Creio que pensar o arquiteto 
como profissional solitário é um equivoco total. Esse laboratório, ao contrário, já 
induz, de antemão, a um trabalho de equipe no qual os técnicos participam, os 
arquitetos, os engenheiros também, existe toda uma equipe envolvida, a qual já faz 
com que o arquiteto e o estudante se sintam um pouco mais parte do trabalho 
desenvolvido em conjunto. (RONCONI e DUARTE, 2007, p.12) 

 

A dinâmica do trabalho coletivo, conforme Lelé, faz com que as subjetividades 

individuais possam ser fortalecidas a partir das percepções de outros participantes, o que 

contribui para um maior domínio do arquiteto para desenvolver seus projetos. A partir do 

discurso plural, é possível minimizar erros comumente encontrados no dimensionamento do 

tempo e do capital em determinadas tarefas. (MINTO, 2009, p. 102) 
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Ainda na mesma entrevista, João Filgueiras Lima defende que a experimentação 

prática vai ao encontro do desenvolvimento da intuição e deve ser explorada por meio de 

disciplinas que façam uso do canteiro de obras como abordagem pedagógica, além disso, 

ressalta que as universidades não devem ser uma “indústria de diplomas” tal qual a cadeia 

produtiva da construção civil, que visa apenas o lucro. (MINTO, 2009, p. 103) 

A gente não se instala diante de uma prancheta e diz: “vou fazer uma casa assim ou 
assado.” Esta atitude nunca me passou pela cabeça. Ao contrário, eu sempre me 
aproximei da arquitetura me perguntando: “como vou poder fazer esta construção?” 
A religião que os arquitetos seguem não gosta deste raciocínio de construtor. A 
formação deles não os levou e não os leva por este caminho. E acho que foram 
enganados, a visão deles da arquitetura é formalista, decorativa... (LAVALOU, 
2005, p. 93)6 

 

Nesta seara, em que a experimentação construtiva definitivamente trabalha em favor 

da sensibilidade, de forma coletiva através da troca entre diversos saberes, considera-se 

primordial que alunos e professores reconheçam a existência de ambientes nos quais estas 

atividades aconteçam como local legítimo de ensino e trabalho do arquiteto. (LEITE, 2005, p. 

264) 

 

2.4 Alternativas didático-pedagógicas 

2.4.1 Bauhaus 

A Bauhaus, na Alemanha, só existiu por 14 anos: de 1919 a 1933. Apesar disso, 

tornou-se a escola mais importante do século XX da arquitetura, design e arte. Por razões 

políticas, repetidamente novos começos tiveram que ser estabelecidos em Weimar, Dessau e 

Berlim, mas sob seus três diretores – Walter Gropius, Hannes Meyer e Ludwig Mies van der 

Rohe – o ensino continuou a se desenvolver ainda mais. A intenção de repensar o design de 

baixo para cima e de não aceitar certezas tradicionais não só abriu o caminho para um novo 

começo na arte moderna, mas também permitiu que a influência do “experimento da 

Bauhaus” continuasse até o presente. (BAUHAUS-ARCHIV, 2017) 

A Bauhaus visava reunir as artes anteriormente separadas nas academias para chegar 

às formas contemporâneas de arte e arquitetura em uma comunidade de trabalho 

transdisciplinar, por meio da combinação das aulas teóricas com treinos práticos nos ateliers. 
                                                
6 Entrevista realizada em 1982, durante os meses de outubro e dezembro, entre Jean Prouvé e Armelle Lavalou, 
em preparo para a exposição “Jean Prouvé, a imaginação construtiva” que aconteceu no Instituto Francês de 
Arquitetura em Paris. 
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Como nos movimentos de reforma que precederam a escola, buscava-se encontrar uma 

resposta à industrialização e seus efeitos. (DROSTE, 2002, p. 34) 

O manifesto da Bauhaus, redigido por Walter Gropius, continha uma declaração de 

princípios em que o objetivo final de toda atividade criativa deveria ser a estrutura em favor 

da “construção do futuro”. Esta meta para a escola foi encapsulada quase como um slogan no 

nome ‘Bauhaus’ (construção-casa), que relaciona o seu espaço com a Escola da Construção. 

(DROSTE, 2002, p. 22) 

Gropius, com suas pioneiras estratégias de ensino, colocou repetidamente a Bauhaus 

dentro do contexto da reforma educacional, que tinha por objetivo a produtividade a fim de 

garantir que a escola se tornasse financeiramente independente dos subsídios do estado, 

proporcionando aos aprendizes mais antigos e qualificados uma possibilidade de ganharem 

seu sustento. (DROSTE, 2002, p. 48-58)  

Para criar uma ligação mais estreita entre artes e ofícios, cada ateliê era dirigido por 

um artesão, como “mestre artesão”, e um artista, como Formmeister – “mestre da forma”. Um 

semestre de estágio obrigatório, sob a coordenação de Johannes Itten, tornou-se o que ficou 

conhecido como o curso preliminar “Vorkurs”. Tal aprendizagem inicial era baseada em arte e 

proporcionava as condições elementares para o desenvolvimento de qualquer projeto por 

abordar temas como o material, as formas de moldá-lo e apresentá-lo, e a construção. 

Explorava-se, neste primeiro momento, a personalidade e a criatividade de cada aluno a fim 

de estabelecer pré-requisitos equivalentes para a continuidade de sua formação. (BAUHAUS-

ARCHIV, 2017) 

Os ateliês que fizeram parte da escola foram: Cerâmica, Tecelagem, Metal, 

Mobiliário, Vitrais e Pintura Mural, Escultura em madeira e em pedra, Encadernação, 

Tipografia e Publicidade, Fotografia e Teatro. Durante o trabalho de ensino da Bauhaus, 

produziu-se uma grande variedade de peças que se aproximaram do tema design de maneiras 

novas e independentes. 

O objetivo dos cursos era produzir um designer universal que fosse capaz de trabalhar 

criativamente em arquitetura, artesanato ou indústria. Os cursos oferecidos por artistas como 

Wassily Kandinsky e Paul Klee (Figura 1) complementaram o “Vorkurs”. 
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Figura 1 – Paul Klee: Lösung "ee." der Geburtstagsaufgabe (1924). Quadro para 
comemoração do 41o aniversário de Walter Gropius e 5o ano da Bauhaus  

 
Fonte: BAUHAUS-ARCHIV, 2017 

 

Em nenhuma fase de sua historia, a Bauhaus constituiu um sistema rígido, mas sempre 

um sistema aberto a responder com flexibilidade às circunstâncias ocasionais e às lições das 

experiências, princípios que vão ao encontro de uma escola contemporânea que visa 

responder aos desafios da cadeia construtiva e ao modo como intervimos no nosso planeta. 

(DROSTE, 2002, p. 61) 

 
Figura 2 – Bauhaus em Dessau. Projeto: Arq. Walter Gropius (1926) 

 
Fonte: BAUHAUS-ARCHIV, 2017 
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Em Dessau, o objetivo ideal da escola que visava a colaboração de todas as artes no 

edifício foi concretizado de forma clara a partir dos conceitos discutidos pela arquitetura 

moderna (DROSTE, 2002, p. 123). O edifício Bauhaus em Dessau (Figura 2), inaugurado em 

1926, permitiu a Gropius demonstrar suas opiniões sobre arquitetura e arte. As seções 

individuais do edifício foram estritamente separadas de acordo com suas funções de uso.  

Durante os catorze anos de sua existência, a Bauhaus foi ameaçada, contestada e 

perseguida diversas vezes. A escola foi fechada por razões políticas não menos de três vezes. 

As ameaças à sua existência devido à hostilidade externa levaram a uma forte solidariedade 

interna. Assim, os membros da Bauhaus alcançaram o avanço de uma nova era, não só pela 

qualidade de sua colaboração, mas também pela vida que ali compartilhavam. 

A reputação contínua da Bauhaus se deve, portanto, a uma abordagem abrangente em 

que a modernidade e a progressividade foram experimentadas em muitas áreas da vida. Após 

o encerramento da Bauhaus, sob pressão dos nazistas, seus antigos membros passaram a 

assumir essa postura pelo mundo todo. Alguns elementos do método de ensino da Bauhaus – 

particularmente o curso preliminar – ainda estão sendo usados em várias universidades ao 

redor do mundo. A influência da Bauhaus continua a ser vista, sobretudo, em suas ideias e 

métodos fundamentais, mais do que em formas e produtos específicos. 

 

2.4.2 Radical Pedagogies 

Radical Pedagogies é um projeto de pesquisa atualmente em progresso, conduzido por 

Beatriz Colomina com estudantes do programa de doutorado na escola de arquitetura da 

Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Até o momento, envolveu três anos de 

seminários, entrevistas, pesquisas e palestras com contribuição de protagonistas e educadores 

ao redor do mundo, apresentando um arquivo aberto de 118 estudos de caso que encoraja o 

debate sobre a história e o futuro da pedagogia arquitetônica. História e teoria da arquitetura 

são ensinadas e praticadas como um experimento em si, explorando o potencial da 

colaboração – apesar de ser geralmente ensinada no campo individual – e abordando os 

desafios e oportunidades das novas mídias. 

O projeto de pesquisa explora uma série de experiências pedagógicas que 

desempenharam um papel crucial na formação do discurso e da prática arquitetônica na 
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segunda metade do século XX. Como um desafio ao pensamento normativo, eles 

questionaram, redefiniram e remodelaram o campo de arquitetura do pós-guerra. 

Segundo Colomina (apud PRINCETON UNIVERSITY SCHOOL OF 

ARCHITECTURE), eles são radicais no sentido literal do termo, que decorre da radix latina 

(raiz), na medida em que questionam a base da arquitetura. Esses novos modos de ensino 

abalaram as fundações e os pressupostos perturbados, ao invés de reforçá-los e disseminá-los. 

Eles operavam como empreendimentos pequenos, às vezes nas margens das instituições, mas 

tinham um impacto duradouro. Muito do ensino de arquitetura hoje ainda depende dos 

paradigmas que eles introduziram.  

A intenção de apresentar e traduzir três destes estudos de caso se justifica por sua 

relevância, mas sobretudo, pela correspondência ao tema de pesquisa e à experiência que se 

deu na Alemanha nas unidades da Bauhaus.  

 

2.4.2.1 Black Mountain College / 1933-1957 

 
Figura 3 – Black Mountain College. Projeto: Arq. A. Lawrence Kocher (1940) 

 
Fonte: PRINCETON UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE / DOMUSWEB, 2015 

 

O Black Mountain College foi fundado em 1933 com base em um acampamento de 

verão do YMCA7, nos arredores da pequena cidade Western North Carolina. Com uma 

estrutura mínima, nascida de inclinação ideológica e necessidade econômica, a experiência do 

Black Mountain em educação foi inovadora e breve. Em 1957, quando o Colégio fechou as 

suas portas, diminuiu para menos de meio-dúzia de alunos pagantes, com um pouco mais de 

mil que participaram desde a sua criação. Apesar da sua curta vida e tamanho modesto, o 

                                                
7 YMCA é a sigla inglesa de Young Men's Christian Association, que em português é traduzida como 
Associação Cristã de Moços (ACM) 
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Black Mountain assumiu um lugar proeminente em campos de pensamento bastante 

diferentes. Foi anunciado como um dos influentes pontos de encontro para os exilados 

europeus que emigraram da Alemanha nazista, um importante campo de testes para 

defensores da educação progressiva e um sítio seminal de práticas de arte pós-guerra 

americano. 

O caráter lendário do Colégio é reforçado pelo grande número de participantes 

famosos, como Josef e Anni Albers, John Cage, Robert Creeley, Merce Cunningham, R. 

Buckminster Fuller, Clement Greenberg, Franz Kline, Willem de Kooning, Robert 

Motherwell, Charles Olson e Ben Shahn. Entre os alunos encontramos nomes como os de 

Johnson, Kenneth Noland, Robert Rauschenberg, Dorothea Rockburne, Kenneth Snelson e Cy 

Twombly.  

A amplitude de sua diversidade artística e a estreita interdisciplinaridade relativa 

conferiram ao colégio uma reputação impressionante por meio da experimentação e foram 

temas-chave deste espaço educacional. Entretanto, o vocabulário a partir dos testes 

desenvolvidos no Black Mountain experimentou uma recepção adiada, chegando à 

proeminência apenas na década de 1960, em parte através de respostas ao trabalho e à 

pedagogia de figuras como Albers, Cage e Fuller. 

Apesar da sua existência precária, o legado do Black Mountain College é enorme: as 

práticas artísticas rigorosas e os métodos de ensino influentes que surgiram em sua breve 

existência de vinte e três anos tornaram-no local de um diálogo transatlântico crucial entre a 

estética modernista europeia e a pedagogia e seus homólogos americanos do pós-guerra.  

O Black Mountain College é frequentemente citado como referência nas práticas 

contemporâneas de música, artes visuais e arquitetura que exploram os significados atuais da 

experimentação, sugerindo que trabalhar "experimentalmente" em uma prática cultural pode 

promover e testar novos modelos de vida social e política. 

 

2.4.2.2 Tange Lab em Tóquio / 1948 

O período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a declaração do manifesto 

Metabolista, em 1960, é marcado pela criatividade e introdução de Kenzō Tange, mentor do 

grupo, como influente pedagogo. Aos 32 anos, no fim da guerra, Tange começa a trilhar uma 

série de passos estratégicos não apenas em favor de sua própria carreira, mas buscando 

reinventar o papel do arquiteto no Japão. (KOOLHAAS & OBRIST, 2011) 
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Figura 4 – Tange Lab 

 
Fonte: PRINCETON UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE 

 

O ensino de Tange ocorreu no Tange Laboratory (Tange kenkyūshitsu), um nome 

formal dado ao trabalho realizado na Universidade de Tóquio depois de assumir uma cátedra 

em 1948. O espaço foi lar de projetos teóricos e das próprias comissões de grande porte de 

Tange. Os alunos tiveram a oportunidade de inventar suas próprias interpretações de conceitos 

e contribuir para a concepção e as questões de construção encontradas no trabalho de seu 

professor.  

Desde a sua introdução no sistema universitário japonês, em 1873, a arquitetura foi 

incorporada institucionalmente na engenharia. Este relacionamento apertado nasceu de uma 

concepção precoce da arquitetura como “construção” (zōka) e de preocupações antissísmicas 

aumentadas. No entanto, essa estreita relação cresceu controversa na década de 1950, quando 

os arquitetos modernistas procuravam formas mais expressivas, mas que se mostravam 

contrárias às preocupações dos engenheiros de mentalidade sísmica.  

No final da década de 1950, o Tange Lab foi o caminho para a formação do grupo 

Metabolista, contando entre suas fileiras Arata Izozaki, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki 

entre outros. Destaca-se o espaço singular que Tange criou para a aprendizagem arquitetônica: 

nem sala de aula, nem seminário, nem atelier: foi o início do laboratório de arquitetura. 

A contribuição de Tange para este debate, como professor, foi o compromisso das 

metodologias científicas combinadas, baseadas nas lógicas do ambiente de laboratório, com o 

trabalho de design específico do problema. Durante todo o tempo, preocupações estéticas e 

históricas, particularmente as do Japão pré-moderno, continuaram sendo cruciais. O espaço 
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pedagógico resultante era um híbrido de ciência, design, engenharia e estética, dando igual 

peso à especulação e à realização.  

O pilar científico central dessa abordagem foi a análise demográfica. Representar 

dados sociais em forma tornou-se componente-chave de alguns dos projetos mais notáveis do 

laboratório, incluindo o Projeto da Baía de Tóquio, de 1960, o projeto do MIT Boston Harbor 

e dos pavilhões na Exposição Mundial de Osaka de 1970.  

Embora ancorados nos dados, os alunos foram encarregados de compreender a 

arquitetura dentro de um quadro urbano em mudança dinâmica. Para entender as múltiplas 

propriedades da cidade, o Tange Lab formou um conjunto de estratégias para situar a 

arquitetura dentro de uma ampla gama de mídias e abordagens disciplinares. Usando 

analogias tiradas da biologia e das ciências sociais, este conjunto de ferramentas expandido 

incluiu relatórios, gráficos, diagramas, notícias e uma ênfase especial na apresentação do 

trabalho ao público popular. 

Como um experimento pedagógico, o Tange Lab impactou amplamente a produção 

arquitetônica japonesa. Os herdeiros mais familiares são os Metabolistas, que adotaram o 

pensamento analógico científico da Tange e expandiram-no para uma filosofia de projeto 

total. A enfatuação do grupo com a biologia, seu uso inovador de mídia e uma devoção 

consistente à análise demográfica durante a década de 1970 influenciaram gerações de 

arquitetos em todo o mundo. 

No laboratório de Tange, a educação arquitetônica foi obtida concentrando-se no 

ponto em que a ciência e o design se encontram, incentivando os alunos a colocar esse contato 

na mira com análise e experimentação rigorosas. Hoje, os programas de arquitetura japonesa 

permanecem estreitamente ligados às escolas de ciências e engenharia e continuam a ser 

estruturados em torno do formato “laboratório” com um único desenhista e pedagogo 

orquestrando o currículo. Talvez, graças a Tange, grande parte da controvérsia das gerações 

anteriores tenha diminuído. No entanto, seu compromisso pedagógico entre os campos de 

design e engenharia, antigamente fragmentados, nos encoraja a examinar novamente a linha 

entre os dois campos e questionar suas bordas. 

 

2.4.2.3 Instituto para Estruturas Leves na Universidade de Stuttgart (ILEK) / 1964-1990 

Baseado na Universidade de Stuttgart e abrigado sob o telhado de uma de suas 

estruturas de tenda, o ILEK foi liderado por Frei Otto de 1964 a 1990. A barraca do ILEK, 
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construída em uma área arborizada no novo campus da universidade, era uma anomalia “entre 

vizinhos científicos, que a viam como uma curiosidade, um espinho ao lado das ciências 

exatas”. (OTTO apud PRINCETON UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE) 

O Instituto começou com apenas seis alunos, mas sua reputação experimental atraiu 

jovens arquitetos de todo o mundo e, em 1971, já contava com 70 alunos. Foi neste espaço 

que os famosos modelos de Otto para o pavilhão alemão na Expo '67, em Montreal, e as 

Olimpíadas de 1972, em Munique, foram projetados. 

O próprio edifício foi projetado sem um layout interior definido, de modo que grupos 

pudessem formar e dispersar conforme necessário, e os seminários eram frequentemente 

ocupados ao ar livre. A organização aberta de ensino do ILEK atraiu uma geração ansiosa por 

métodos alternativos de pedagogia. O ambiente de laboratório no ILEK incentivava a 

experiência direta e a brincadeira. O trabalho dos estudantes foi amplamente focado em fazer 

e documentar modelos físicos que variavam da construção de modelos precisos de medição, 

que exigia intenso trabalho colaborativo, às experiências divertidas usando materiais não 

convencionais como ovos, balões e espuma de barbear, além da invenção de dispositivos para 

medir modelos de sabão ou passeios nos zoológicos para fotografar animais.  

 
Figura 5 – Instituto para Estruturas Leves na Universidade de Stuttgart (ILEK) 

 

 
Fonte: PRINCETON UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE 
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Incentivou-se novas formas de interação social no ILEK, ao invés de se propor um 

plano de ensino formal, através de discussões abertas e grupos de pesquisa interdisciplinares. 

Otto descreveu sua visão para um instituto de pesquisa ideal da seguinte forma: 

Hoje, o trabalho em equipe, a cooperação entre diferentes disciplinas e a pesquisa 
em grande escala são necessárias [...]. Faltam instalações onde os inventores podem 
trabalhar e crescer com suas ideias [...]. Os "Spinners" e aqueles que podem e 
querem aprender a girar, virão se nos atrevamos a experimentar e a estabelecer um 
"Spinnerzentrum". [...] Para micróbios, artistas e pensadores, é necessário um 
terreno fértil. A revolução intelectual é forte no campo da arquitetura. As faculdades 
de arquitetura nas escolas de ensino superior sentem isso no mundo intelectual dos 
nossos estudantes de arquitetura hoje. [...] "Spinners" trabalham nos fundamentos de 
construção; eles geralmente não ensinam. Eles ficam lá fora”. (PRINCETON 
UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE) 

 

Frei Otto (apud PRINCETON UNIVERSITY SCHOOL OF ARCHITECTURE) se 

referia carinhosamente ao ILEK como um Spinnerzentrum, jogando com o duplo significado 

de Spinner em alemão: por um lado louco e, por outro, outro aquele faz fios, que tece. 

Seguindo essa visão de cooperação interdisciplinar, facilitou-se a colaboração entre 

arquitetos, engenheiros, biólogos, antropólogos e historiadores. A insistência de Otto em 

pesquisa e experimentação, orquestradas em larga escala, como forma de prática da 

arquitetura permanece quase incomparável na cultura arquitetônica. 

 

2.4.3 Estudos de caso através de experiências pessoais: Les Grands Ateliers d’Isle 

d’Abeau e Workshop “Laboratório Efêmero” 

Os Grands Ateliers d’Isle d’Abeau, na França, se colocam de forma singular no atual 

contexto dos cursos que lidam com a construção, pelas atividades teóricas e práticas que são 

realizadas no seu espaço além do prédio em si que foi construído especificamente para este 

uso. Dedica-se um capítulo exclusivo para relatar a visita técnica feita pelo autor no instituto, 

em Abril de 2016. 

De forma análoga às atividades dos Grands Ateliers, descreve-se, em um capítulo à 

parte, a experiência de um workshop para ocupação do evento de arquitetura de interiores 

CASACOR/Minas em que, através de uma experiência pessoal, o autor teve contato com a 

fabricação digital como um dos orientadores no desenho e produção de 50 protótipos de 

mobiliário. Pretende-se descrever os fundamentos da era digital, suas práticas de produção e 

viabilidade como estímulo – e avanço – do aprender-fazendo, eixo central desta dissertação. 
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2.5 Considerações da revisão bibliográfica 

Ao observar a prática profissional somada às experiências didáticas, conclui-se que é 

possível desenvolver currículos alternativos aos tradicionalmente aplicados, que contemplem 

uma formação profissional de qualidade a partir de uma síntese conclusiva na experimentação 

prática da arquitetura (LEITE, 2005, p. 268). Neste ensejo, propõe-se inserir a pertinência dos 

próximos capítulos que visam dar suporte à uma maior dimensão prática na arquitetura. 
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“Na minha oficina tinha um monte de jovens arquitetos. 

Aqueles rapazes haviam percebido o que eu estava 

fazendo em Nancy. Eles largaram suas escolas para vir 

trabalhar na fábrica. Foi lá que descobriram o que 

poderia ser a verdadeira inspiração arquitetônica, que 

os traços que punham no papel na segunda-feira 

poderiam se tornar uma realização na terça.  

Eles sabiam em seguida qual o resultado. Ao passo que o 

jovem arquiteto de hoje passa a maior parte do tempo 

desenhando coisas que jamais serão feitas. 

Não acham que isto é mortal para o espírito?” 

 

Jean Prouvé 
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3 ESTUDO DE CASO. LES GRANDS ATELIERS D’ISLE D’ABEAU: Ensinar, 

Experimentar e Construir 

3.1 A pedagogia dos Grands Ateliers – Singularidade 

Financiado por fundos públicos e privados (Groupement d’Intérêt Public – GIP), os 

Grands Ateliers d’Isle d’Abeau (GAIA) reuniu estabelecimentos de ensino superior na região 

de Rhône-Alpes, na França, à 42km de Lyon, na cidade de Villefontaine. 

 
Figura 6 – Localização dos GAIA: França, Rhône-Alpes, Lyon e Villefontaine 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Googlemaps (2017) 

 

Vincent (2016)8 relata que, durante os três primeiros anos (1995-1997), o formato se 

dava através de encontros em finais de semana em que professores e alunos de três cursos 

diferentes (engenheiros, arquitetos e artistas) faziam trabalhos de experimentação em 

estacionamentos. Quando o Ministério da Cultura viu o sucesso dos trabalhos e das 

investigações propostas, eles acharam uma boa ideia. Eles viram uma possibilidade de 

construir um espaço físico que pudesse formalizar e incentivar outros tipos de atividade – foi 

assim que o prédio dos Grands Ateliers nasceu. 

No início, em 1995, o grupo era formado por apenas algumas escolas, entre membros 

e fundadoras, das quais seis de arquitetura, três escolas de arte e duas escolas de engenharia. 

Atualmente, são membros oito escolas de arquitetura – sendo Clemont Ferrant, Grenoble, 

Montpellier, Paris Malaquais, Lyon, St Etienne as fundadoras, e Paris Belleville e Versailles 

                                                
8 Entrevista concedida pelo coordenador pedagógico dos Grands Ateliers Bruno Vincent em 28 de abril de 2016 
ao autor, Marcos Mascarenhas Franchini, e a Ludovic Malbet, na cidade de Villefontaine. A entrevista na íntegra 
encontra-se transcrita no Apêndice A desta monografia. 
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membros há dois anos. Além disso, três escolas de arte (Lyon, Grenoble e St Etienne) e duas 

escolas de engenharia (INSA e ENTPE, ambas de Lyon) passaram a integrar o instituto. Há 

ainda outros estabelecimentos que integram esse grupo, como o CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment), o FFB (Fédération Française du Bâtiment – Federação Francesa de 

Edifícios) e a CAPEB (Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment). 

Propõe-se uma plataforma experimental para o desenvolvimento de suas práticas 

pedagógicas e de pesquisa onde, em primeiro lugar, professores e profissionais podem se 

encontrar para trocar experiências. 

 
Figura 7 – Vista aérea do edifício dos Grands Ateliers em Villefontaine 

 
Fonte: LIPSKY;ROLLET, 2002 

 
Segundo Mousseau, Nave e Snyers (2002, p.19), o conceito original dos Grands 

Ateliers apoia-se sobre duas ideias principais: 

- Ensinar estudantes como construir em conjunto dentro de uma lógica de 

abordagem multidisciplinar a fim de melhor responder às questões atuais da 

construção e da arquitetura; 

- Ajudar estudantes a trabalhar e pensar com suas mãos, apropriando a matéria 

e os materiais. 

Os Grands Ateliers permitem a concretização de novas ações que ampliam a 

pedagogia e os questionamentos de seus membros e parceiros. Essas ações – sejam de 

formação inicial ou contínua, de experimentação científica ou de criação artística, ou mesmo 

de divulgação do conhecimento – encontram formas originais e inovadoras de expressão em 

seus workshops. 
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A partir de um projeto multidisciplinar, os GAIA ajudam a criar trocas em torno de 

projetos comuns envolvendo estudantes, professores e pesquisadores do ensino superior, mas 

também profissionais da indústria e da cadeia produtiva da construção civil. As diferentes 

disciplinas – arte, arquitetura e engenharia – se encontram em sinergia para produções 

coletivas ou seminários de trabalhos e intercâmbio. Organiza-se uma biblioteca digital com o 

intuito de propagar as atividade realizadas através de publicações de documentos, fichas 

pedagógicas, cadernos e filmes. São acolhidos estudantes de horizontes e formações diversas, 

da arquitetura e engenharia ou arte e design: são os profissionais e empreendedores de um 

breve futuro. 

 

3.2 Os fundamentos do ensinos nos Grands Ateliers 

O espaço dos Grands Ateliers é um prolongamento da escola onde os estudantes 

realizam na escala 1:1 os assuntos tratados nos seus cursos. Eles têm a possibilidade de testar 

hipóteses ou procedimentos diretamente relacionados com a matéria que eles aprenderam. A 

aplicação prática de suas ideias permite que os estudantes experimentem diferentes níveis de 

realidade, das intuições sobre a materialidade dos materiais à apreensão sensorial do espaço e 

das estruturas. Desse modo, os estudantes encontram e descobrem as realidades da 

construção. A criação de objetos ou protótipos, tão variados como são esperados, são uma rica 

fonte de aprendizado. (MOUSSEAU, NAVE & SNYERS, 2008, p. 21) 

Os modos de ensino praticados visam a valorização de abordagens complementares 

entre arquitetos, artistas e engenheiros. Este tipo de aprendizado multidisciplinar, organizado 

em torno do projeto arquitetônico, permite aos alunos:  

- aprender a ver o projeto a partir dos olhos dos outros; 

- compreender a importância de agrupar diferentes habilidades e competências 

para enriquecer um projeto; 

- aprender a trabalhar em equipes multidisciplinares; 

- adquirir a cultura do canteiro de obras. 

As experimentações físicas trazem outros modos de representação, bastante 

complementares às representações gráficas largamente utilizadas durante o curso dentro das 

escolas. Assim, os estudantes têm a possibilidade de: 

- aprender a usar materiais e ganhar intuição da natureza das estruturas;  
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- entender as competências de cada profissão; 

- se dar conta das múltiplas possibilidades de utilização de materiais 

tradicionais e, também, dos novos; 

- conceber e testar ambientes e hábitats que respondam às expectativas sociais. 

 

3.3 Escala 1:1 

A experiência de trabalhar com modelos na escala 1:1 é uma das características 

originais dos Grands Ateliers, viabilizando realizações inéditas com diferentes registros 

teóricos, morfológicos ou conceituais. A fabricação de protótipos com fins pedagógicos lança 

mão de uma ampla gama de processos, inspirando estudantes com uma maneira particular de 

apreensão do espaço: trabalhar na escala real adiciona uma nova dimensão aos projetos. 

Os estudantes, trabalhando em equipe, participam de módulos pedagógicos que 

concedem uma dupla experiência. Primeiramente, o exercício propriamente dito realizado de 

acordo com um procedimento estabelecido dentro de uma estrutura de trabalho e de prazos 

definidos. E em segundo lugar, a experiência do grupo, da aprendizagem do canteiro e da 

gestão coletiva do projeto. 

Os objetivos pedagógicos declarados em uma disciplina proposta se prolongam para 

esse segundo nível de objetivos não formulados, mas inferidos. A natureza espaço-temporal 

do exercício, o compartilhamento das tarefas, o uso das ferramentas e maquinários, e a 

manipulação dos materiais resultam em uma aprendizagem complementar ao ensino de dentro 

da sala de aula. O conhecimento adquirido é reforçado pelo encontro físico com a matéria em 

suas diversas formas tais como terra, madeira, vigas de aço ou concreto. Este contato com a 

materialidade contribui para a formação destes estudantes e possibilita um melhor 

conhecimento dos elementos que definem as questões das culturas construtivas.  

O alcance das possibilidades que este edifício-ferramenta oferece às escolas com 

condições de trabalho para experimentações educacionais são únicas na Europa e são 

adequadas às expectativas dos professores e dos projetos. A natureza polivalente de sua 

localização e seus equipamentos propiciam uma grande diversidade de práticas que a equipe 

administrativa acompanha e valoriza.  
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3.4 Oficinas 

O encontro físico e sensível representa uma real mais valia tanto para os estudantes 

como para os professores que têm a oportunidade de experiências concretas. A prática dos 

materiais e sua manipulação permite aos estudantes apreender sua natureza, testar seu 

comportamento para os conhecer melhor. Este conhecimento, vivenciado no quadro de 

módulos pedagógicos, reforça os ensinamentos sobre a construção civil, o projeto e também a 

criação. A experimentação manual e a apreensão da matéria constituem ferramentas 

pedagógicas originais e de qualidade para o ensino superior.  

A cada ano, desde sua criação em 2002, são organizadas oficinas de formação inicial e 

treinamento que são concebidas e conduzidas pelos membros e escolas parceiras. Através de 

uma chamada de trabalhos que acontece no mês de fevereiro de cada ano, todas as escolas 

francesas são convidadas para desenvolver suas atividades nos GAIA. Apesar de todas 

propostas serem aceitas, na prática, as escolas membros possuem facilidades e subsídio do 

ministério da cultura conforme menciona Vincent (2016).  

Essas oficinas, em média em número de cinquenta por ano com duração de um a dez 

dias, são intensos períodos de aprendizagem nos quais os estudantes produzem um ou mais 

objetos com função didática e contam com a presença da equipe de construção e corpo técnico 

dos Grands Ateliers que auxilia no desenvolvimento trabalho.  

Temos as equipes pedagógicas que são próprias de cada escola assim como os 
estudantes, e aqui temos uma plataforma de utilização com meios técnicos e meios 
pessoais pois há dois chefes de ateliê e de logística. Quando o planejamento é feito e 
decidem realizar um trabalho aqui, os professores nos passam uma lista de material, 
de equipamentos e o espaço que eles vão precisar. Procuramos nos organizar em 
função do planejamento deles. Às vezes é necessário misturar as escolas, diferentes 
atividades simultâneas e uma vez que isso é feito os estudantes chegam aqui no 
período matutino e têm uma explicação inicial de como usar as máquinas. Temos 
diferentes gamas de máquinas que são utilizadas pelos estudantes em autonomia 
completa, outras que são de acesso restrito e necessitam de supervisão. Estes são os 
aspectos dos GAIA e não tivemos, até hoje, nenhum acidente grave mas não é tão 
simples trabalhar nas máquinas quando as pessoas não possuem uma formação 
anterior de como utilizá-las. (VINCENT, 2016) 

Uma vez que o experimento é concluído, analisado e registrado9, as construções são 

desmontadas pelos próprios estudantes e recicladas a fim de liberar espaço do ateliê para um 

próximo módulo.  

                                                
9 As atividades realizadas nos Grands Ateliers são documentadas através de fotos e podem ser consultadas por 
meio de uma midiateca que registra as ações desde a construção do edifício.  Para mais informações: 
http://www.lesgrandsateliers.org. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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As práticas podem ser classificadas de acordo com as diferentes áreas temáticas. Essa 

classificação, que pode parecer arbitrária, de fato se refere mais às suas características 

essenciais do que a categorias distintas. (MOUSSEAU, NAVE & SNYERS, 2008, p. 25) 

As áreas se sobrepõem e estas definições correspondem aos objetivos expressados 

pelos fundadores dos módulos: 

- Materiais: estudo das propriedades dos materiais e suas aplicações e 

experimentos físicos de questionamento sobre a natureza da matéria; 

- Volume, Geometria, Forma: relações entre a forma ou geometria e sua 

adequação à habitabilidade do espaço construído; 

- Ambiência: percepção sensível e sensorial do espaço construído através do 

movimento, da luz, das cores, da ergonomia e do uso; 

- Estrutura e Pensamentos Construtivos: concepção e comportamento das 

estruturas e sua resistência. Uso de tecnologias construtivas e as interfaces 

entre os diferentes materiais; 

- Construir para habitar: desenvolvimento de protótipos habitáveis com usos 

definidos, as especificações são elaboradas ou como parte da pesquisa 

aplicada ou em colaboração com parceiros externos. 

Após 15 anos de práticas construtivas nos Grands Ateliers, é possível categorizar uma 

tipologia dos objetos que são construídos (MOUSSEAU, NAVE & SNYERS, 2008, p. 29). 

Esta classificação distingue três categorias de construção em função de sua natureza e 

finalidades pedagógicas.  

Segundo Alain Snyers (2008), a maior parte dos objetos construídos poderia ser 

classificada como protótipos, no entanto, após uma análise das produções realizadas, ficou 

claro que há uma diferença entre eles, tanto em relação à abordagem conceitual quanto às suas 

finalidades e complexidades.  
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3.4.1 Objetos de Estudo  

A representação física pode ter como objetivo o conhecimento de um material, o 

estudo das propriedades de uma estrutura, a orientação de elementos de um projeto ou a 

observação de detalhes. O desenvolvimento de objetos de estudo responde às necessidades 

pedagógicas em que a passagem à terceira dimensão ajuda na validação, ou não, de hipóteses 

elaboradas na teoria. Estas diversas manipulações e experimentações são necessárias para a 

compreensão de novos materiais, como concretos de alto desempenho ou compósitos, mas 

também para o emprego de novos processos de colagem ou montagem, ou para o 

desenvolvimento de elementos estruturais. Ao experimentar com as propriedades e os 

diferentes aspectos dos materiais, os estudantes descobrem novos usos, comportamentos e 

formas. Novas possibilidades, após realizadas, podem resultar em soluções inesperadas que 

alimentam as etapas de construção. (MOUSSEAU, NAVE & SNYERS, 2008, p. 27) 

 
Figura 8 – Oficina Cathédrale realizada pela ENSA Lyon com presença do arquiteto 

chinês Wang Shu em 2014 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do acervo da midiateca Les Grands Ateliers (2017) 
 

Figura 9 – Oficina Façades innovantes realizada no próprio edifício dos GAIA nos anos 
2005, 2007, 2009 e 2010

Fonte: elaborado pelo autor a partir do acervo da midiateca Les Grands Ateliers (2017) 
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3.4.2 Protótipos 

A realização de protótipos busca responder a uma necessidade pedagógica de 

experimentar no mundo real a partir de demandas sociais ou técnicas. Construir em escala real 

não apenas representa uma importante aplicação dos ensinamentos de sala de aula, mas 

também dá aos estudantes uma visão global dos dados coletados e aplicados em um projeto. A 

representação física no espaço precede o projeto gráfico de execução e faz visível a 

ergonomia e viabilidade das unidades propostas.  

A construção de módulos habitacionais, sobretudo desenvolvidos como projetos de 

conclusão de curso, solicita uma série de parâmetros construtivos em que sua compreensão e 

domínio representam um ganho considerável aos estudantes. A chance de construir protótipos 

de acordo com especificações reais possibilita o envolvimento de parceiros industriais 

externos aos GAIA que podem, de acordo com cada projeto, contribuir com expertise ou 

materiais.  

A criação de protótipos pode também ser de interesse de instituições ou grupos 

individuais, contribuindo então para suas necessidades específicas. A participação de terceiros 

na criação de protótipos possibilita aos estudantes o envolvimento com as dimensões social, 

econômica e institucional. (MOUSSEAU, NAVE & SNYERS, 2008, p. 27) 

 
Figura 10 – Oficina Propédeutique acier realizada pela ENSA Lyon et Grenoble em 2012 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do acervo da midiateca Les Grands Ateliers (2017) 
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Figura 11 – Oficina Édificier realizada pela ENSA Versailles em 2016 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do acervo da midiateca Les Grands Ateliers (2017) 
 

3.4.3 Construções de Princípios 

A terceira categoria de objetos realizados que tem sido definida nos Grands Ateliers é 

a construção de princípios, onde os objetivos essenciais pedagógicos diferem dos protótipos. 

A meta da construção de princípios é a compreensão, através da construção em grande escala, 

dos princípios estruturais e estéticos, da matéria, do espaço e da ambiência. Essas construções 

permitem a tradução física de conceitos teóricos tais como a pesquisa para habitações sociais 

usando elementos ecológicos ou a aplicação de procedimentos de objetos e materiais 

reciclados. (MOUSSEAU, NAVE & SNYERS, 2008, p. 29) 

A construção de princípios, que pode tomar variadas formas, não busca responder 

diretamente às funções de uso, mas busca concretizar noções de espaço, forma, ergonomia, 

luz e artes-plásticas, assim como a abordagem de tecnologias das estruturas.  

 
Figura 12 – Oficina Vituréél realizada pela ENSA Versailles em 2015

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de acervo da midiateca Les Grands Ateliers (2017) 
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3.5 Um “edifício-ferramenta” para a pedagogia 

O projeto do edifício que abriga os Grands Ateliers foi realizado nos termos de um 

concurso de arquitetura lançado em setembro de 1996 a partir de um programa que o definiu 

como uma ferramenta de trabalho ao serviço do ensino e da pesquisa. Para a realização da 

obra, a agência parisiense Intégral Lispsky-Rollet foi escolhida entre as quatro equipes 

finalistas. 

 
Figura 13 – Desenho apresentado no concurso pelo escritório Intégral Lypsky-Rollet 

Fonte: LIPSKY; ROLLET (2002) 
 

O edifício, desde sua fundação, apresenta-se como um lugar híbrido, algo entre uma 

usina de pré-fabricação, um ateliê e um laboratório de experimentação, como um canteiro 

permanente para a ação e pensamento. O projeto objetiva a racionalização das funções e da 

estrutura, permitindo a fluidez das atividades pedagógicas. (MOUSSEAU, NAVE & 

SNYERS, 2008, p. 275) 

 
Figura 14 – Edifício dos Grands Ateliers. Projeto: Intégral Lypsky-Rollet 

Fonte: LIPSKY; ROLLET (2002) 
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Destacam-se as características do projeto arquitetônico (LIPSKY;ROLLET, 2002): 

- O prédio se localiza em um vasto jardim composto de espaços de acesso e de 

trabalho ao ar livre. A cobertura translúcida é feita de policarbonato e é 

suportada por uma estrutura mista de aço e madeira.  

- Uma grande plataforma de piso em concreto permite a circulação dos 

indivíduos e de materiais em torno do edifício, prolongando seu espaço 

externo. 

- O edifício é montado a partir de pórticos modulares executados em estrutura 

metálica que, devido aos vãos finais, oferece grande flexibilidade. Uma 

superfície em policarbonato ondulado decora os espaços internos de trabalho. 

- Um grande salão, coração do dispositivo pedagógico, de aproximadamente 

500m2 e com altura de 8m, está perfeitamente adaptado às múltiplas formas 

de montagens de objetos tridimensionais ou protótipos. Este espaço, dotado 

de uma ponte rolante que percorre todo o ambiente, com capacidade de cinco 

toneladas, se prolonga lateralmente às duas plataformas de experimentação 

que duplicam sua área. 

- A parte posterior do edifício é um bloco de dois pavimentos em estrutura de 

concreto armado que abriga dois ateliês de montagem, espaços de depósito, 

área técnica, administração, salas de aulas e reuniões, sanitários e um café. 

Os equipamentos que compõem os meios técnicos dos Grands Ateliers são:  

- Elevação de carga: Ponte móvel com guindaste (5t), Suportes de parede 

(carga máxima 1t, raio 5m), Grade panorâmica (12,5 x13, 5m), Energia 

elétrica 120A, Distribuição de ar comprimido, Empilhadeira (3,5t), três 

Empilhadores pallets (2t). 

- Ferramentas: CNC 5 eixos, Impressora 3d, Máquina de Corte Laser, Serra 

radial, Serra de fita, Plaina, Serra de painel, Serra circular com lâmina 

basculante, Serra de mitra deslizante, Lixadeira de cinta, Lixadeira de disco, 

Prensa de broca, Tupia, Ferramenta de perfuração e Afiador para metal. 

Com área interna de 1500m2, ao custo de 2.290.000 euros, o edifício é inaugurado em 

Dezembro de 2001 e recebe suas primeiras atividades em Janeiro de 2002.  
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Figura 15 – Planta dos Grands Ateliers 

  
Fonte: LIPSKY; ROLLET (2002) 

 
Figura 16 – Espaços dos Grands Ateliers: área externa, galpão e laboratórios de apoio 

 
Fonte: Acervo do Autor 
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3.5.1 AMÀCO 

O Atelier Matières à Construire (Amàco) é um centro de recursos educacionais que 

pretende promover aplicações em construção de matérias-primas pouco processadas, tais 

como areia, terra, água, madeira ou fibras vegetais a fim de incentivar o surgimento de 

práticas eco-responsáveis e uma relação adequada entre o homem e seu território. (AMÀCO, 

2013, p. 6) 

O projeto se organiza em torno de cinco temas: material granular, material aglutinante, 

material aquoso, material macio e material de fibra. Os fenômenos físico-químicos que regem 

as propriedades dessas cinco famílias de materiais são evidenciados por experiências simples, 

visuais e sensoriais sob a forma de canteiros pedagógicos. 

O Amàco recebe suporte para futuros investimentos através do programa Les 

Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI)10 por um período de oito anos, até 

dezembro de 2019. Os principais workshops, que são promotores do projeto, estão associados 

à escola nacional de arquitetura de Grenoble, ao Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de 

Lyon e à pós-graduação em física e química industrial de Paris. Propõe-se apropriar do 

conhecimento construtivo vernáculo para imaginar e criar um habitat contemporâneo.  

 
Figura 17 – Amàco 

Fonte: Acervo do Autor 
 

Atualmente, o laboratório Amàco passou a integrar os GAIA e, diferentemente de um 

laboratório de pesquisas convencional de escolas, pode-se tirar proveito de toda estrutura dos 

Grands Ateliers além de organizar workshops por conta própria. Há uma verba e orçamentos 

próprios, além de pesquisadores assalariados. São 10 pesquisadores e 2 líderes da equipe que 

trabalham no seio deste espaço, porém com autonomia em relação às outras atividades. 

(VINCENT, 2016) 
                                                
10 O programa IDEFI faz parte do projeto Cité de la Construction Durable. Para mais detalhes, ver Anexo 1. 
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“Occorre guardare la natura” 

Enzo Mari 
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4 ESTUDO DE CASO. LABORATÓRIO EFÊMERO: WORKSHOP DE 

FABRICAÇÃO DIGITAL 

O presente capítulo descreve, por meio de uma experiência pessoal do autor enquanto 

um dos orientadores, o workshop de fabricação digital “Laboratório Efêmero” a fim de 

reconhecer aproximações com a dimensão prática da arquitetura e averiguar o aprendizado a 

partir do fazer. Como efeito colateral, faz-se necessário assimilar e refletir sobre os conceitos 

que integram o contexto da era digital. 

Segundo Montaner (2001, p.127 apud ARCIPRESTE, 2012 p.129), dá-se um novo 

enfoque para o desenho das soluções arquitetônicas e de intervenção urbanística na busca de 

alternativas para o cenário cultural, econômico e tecnológico vigente. O espaço de ensino, ao 

possuir certa independência em relação ao mercado e à cadeira produtiva, torna-se lugar de 

crítica e reflexão dos diversos conflitos que são presentes nos dias atuais. Neste arranjo, 

apresentam-se alternativas e experimentos pedagógicos que buscam responder às questões 

socioculturais de forma mais abrangente. (ARCIPRESTE, 2012, p. 131) 

Algumas práticas atuais voltadas para o ensino de projeto têm retomado as relações 
arquitetura/arte/cidade. Nestes casos, porém, com objetivos que ultrapassam a mera 
geração da forma arquitetônica, e buscam caminhos metodológicos profícuos para 
revisão dos processos e abordagens em bases menos cartesianas. São instalações e 
experimentos tridimensionais, fundamentados em maior ou menor escala por teorias 
críticas ao consumismo, ao produtivismo e ao funcionalismo modernos, 
evidenciando e incorporando outras relações espaço/tempo. (CORONA 
MARTINEZ, 2000, p. 101-104; MONTANER, 2001, p. 132 apud ARCIPRESTE, 
2012 p.123) 

 
Se essas práticas têm o objetivo de ampliar as percepções do usuário para apropriação 

e construção de espaços, elas dão ênfase à diversidade ao se estabelecer critérios e métodos 

colaborativos no desenvolvimento de projetos que envolvem os usuários como participantes e 

coautores. (ARCIPRESTE, 2012, p. 143) 

 

4.1 Maker innovation e Open design 

Atualmente, os processos alternativos de manufatura são alinhados com os 

fundamentos da era digital (colaboração, compartilhamento, open, co-design) e suas práticas 

de produção (fabricação digital, atitudes do it yourself aplicadas ao processo) fazem com que 

alguns autores adotem o termo “Terceira Revolução Industrial” ou “Nova Revolução 

Industrial” para conceituar esse contexto. (RIFIKIN; ANDERSON apud NEVES, 2014, p.39) 
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De acordo com Chris Anderson (2012 apud NEVES, 2014, p.42), que analisa as 

revoluções industriais de acordo com os marcos tecnológicos e seus impactos na sociedade, a 

“Primeira Revolução Industrial” é representada pela invenção do tear mecânico, o aumento da 

qualidade e expectativa de vida e o crescimento das cidades. A “Segunda Revolução 

Industrial” é marcada pelo desenvolvimento do Fordismo nas linhas de produção e montagem 

e, dessa forma, a separação entre o pensar e fazer. O autor atribui ao termo “Nova Revolução 

Industrial” a relação da criação do computador e da internet com a possibilidade do fazer pelo 

pensar. Desse modo, o sistema produtivo que, até então, era pensado em partes passa a operar 

de uma maneira conectada em que o designer pode atuar de forma global desde a criação de 

um objeto até sua entrega ao usuário que também pode assumir outros papéis neste processo.  

Segundo Heloisa Neves (2014), a inovação na indústria reside na maior acessibilidade 

das pessoas para fabricação de suas ideias seja diretamente de suas casas, de um espaço 

coletivo equipado (os chamados makerspaces) ou mesmo através de plataformas online. Essa 

mudança de atitude faz com que o potencial das impressoras 3D, que já existem há algum 

tempo, seja mais bem explorado, transformando a maneira de se produzir; enquanto isoladas, 

estas máquinas continuam a produzir cópias do que já é feito pela indústria e pouco 

contribuem para um impacto revolucionário. 

Nos dias atuais, uma única pessoa ou um grupo pequeno pode ser considerado um 

público-alvo – os modelos financeiros e produtivos, o desenvolvimento do mercado de nicho 

e a produção personalizada instituíram uma mudança profícua em que não se produz somente 

objetos iguais para um mercado que, na sua média, é igual. Nessa escala, Neves (2014, p.51) 

aponta que as máquinas de fabricação digital são ideais pelo seu funcionamento simplificado, 

sem a necessidade de uma produção inicial em grande quantidade. 

Em 1974, o designer italiano Enzo Mari lançava o livro “Autoprogettazione?”, uma 

referência na história do design contemporâneo. Posicionado em contraste com o formalismo 

na época, Enzo Mari sugere a democratização do design, criando uma alternativa provocadora 

para o paradigma capitalista do consumo de massa. A proposta consistia no envio gratuito, 

sob demanda, de um conjunto de instruções para fabricação de dezenove peças de mobiliário, 

na forma de planos de corte e axonometrias, para serem autoproduzidos mediante um 

romaneio das peças que compõe o produto. (Figura18) 
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Figura 18 - Autoprogettazione? página 5/73: Sedia 

Fonte: Mari (2002) 
 

Apesar de idealizar uma fabricação de móveis mais humana e próxima do usuário de 

forma claramente didática, Mari conquistou inimizades daqueles que o acusavam de fazer 

seus clientes trabalhar ao invés de agradá-los. (NEVES, 2014, p. 76) 

[...] O problema da forma é sua busca pela sua essência. A forma corresponde ao 
significado de um objeto, e essa é a razão para um objeto ser construído e 
representa, se bem feito, a sua melhor qualidade. [...] A forma da natureza é sempre 
perfeita, o mundo natural não pode ser diferente do que ele é. Não se pode dizer que 
uma mão é feia ou bonita, uma mão sempre será precisa e justa. Seja de um pianista 
ou de uma criança. Design comunica conhecimento.(ARTEK, 2012, tradução nossa) 

 

Os planos de Enzo Mari, independentemente das barreiras linguísticas, oferecem uma 

oportunidade para construir móveis com ferramentas simples e pouca expertise quando se 

trata de carpintaria. Ao fazê-lo, desenvolve-se um processo de aprendizagem e reflexão que 

exige o poder criativo individual, e o design torna-se intimamente ligado à sustentabilidade e 

à responsabilidade social. 

Quarenta anos após a publicação da cartilha “Autoprogettazione”, a associação alemã 

CUCULA recorre à obra de Enzo Mari, a partir de sua sessão de direitos autorais, para 

estabelecer um programa experimental de inserção, educação e trabalho colaborativo com 

refugiados em Berlim. O processo se iniciou no inverno de 2013, quando o Centro 

Internacional da Juventude, Arte e Cultura, Schlesische27, ofereceu abrigo do frio a cinco 
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refugiados africanos.  Contrariamente ao debate teórico sobre os refugiados na Alemanha, os 

iniciadores da associação estão focados em encontrar um curso de ação pragmático e 

imediato, que permita desenvolver “com” e não “para” os refugiados. 

Com um projeto piloto, a associação busca formas alternativas de proporcionar aos 

jovens refugiados o acesso à educação, à força de trabalho e à sociedade. Como objetivos 

principais, pretende-se que os refugiados encontrem estrutura em suas vidas novamente, 

tenham acesso a uma rede social, (re)desenvolvam um senso de autoestima e ajam de forma 

independente, ao mesmo tempo que tenham a capacidade de desenvolver, planejar e executar 

perspectivas com autonomia. (CUCULA, 2014) 

A oficina oferece um espaço de aprendizagem e criatividade através da criação de 

peças de mobiliário. Os participantes são introduzidos ao conhecimento básico em artesanato, 

matemática, processos organizacionais e planejamento relacionado ao trabalho, além de terem 

a oportunidade de se candidatar e desenvolver suas habilidades em língua alemã em um 

ambiente profissional. (CUCULA, 2014) 

O programa oferece assessoria jurídica para os refugiados inscritos, assim como um 

aconselhamento profissional que inclui a comunicação das oportunidades de treinamento 

disponíveis na Alemanha, uma avaliação dos interesses e habilidades de cada pessoa, bem 

como orientação ao fazer escolhas de carreira antes de se candidatarem a empregos em 

empresas ou se inscreverem em programas em universidades. (CUCULA, 2014) 

O produto das vendas de móveis cobre custos operacionais como aluguel, salários para 

funcionários, supervisores de oficinas e gerenciamento. Alguns dos resultados também vão 

para o programa educacional e a acomodação dos formandos. (CUCULA, 2014). Os reflexos 

do trabalho de Enzo Mari trouxeram consigo o princípio da horizontalidade entre profissional 

e usuário e da abertura do processo, bases fortíssimas para o conceito de Open Design que 

hoje vem se delineando. 

Entende-se por Open Design o projeto de um objeto cuja documentação fonte é 

disponibilizada ao público para que qualquer pessoa possa estudar, modificar, distribuir, 

fabricar, prototipar e vender. Para isso, os arquivos de origem devem estar disponíveis com 

formatos de arquivo abertos e intercambiáveis, oferecendo às pessoas a liberdade de controlar 

sua tecnologia ao compartilhar conhecimento e incentivar o comércio através da troca aberta 

de projetos. (NEVES, 2014, p. 128) 
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Figura 19 - Oficina CUCULA, Berlim 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de CUCULA, 2014 
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4.2 Os Fab Labs como ambientes abertos de fabricação e inovação  

Na medida em que o Open Design se configura como um modelo alternativo de 

criação aberta, os ambientes físicos que interpretam este conceito conformam espaços de 

invenção e intensa interação. Os Fab Labs proporcionam a possibilidade de qualquer pessoa 

fabricar objetos de forma personalizada sem a necessidade da participação de uma grande 

fábrica. Para Sara Griffits (2012 apud NEVES, 2014, p.130), os Fab Labs transformam-se em 

importantes locais para o desenvolvimento de competências sociais, base para o aparecimento 

da inovação. (NEVES, 2014, p. 128) 

Os Fab Labs são equipados com máquinas comandadas por computadores capazes de 

interpretar os arquivos de CAD/CAM (computer-aided design / computer-aided 

manufacturing), traduzindo as coordenadas X, Y e Z do modelo ou desenho digital em uma 

série de comandos de posição, velocidade, corte ou extrusão, reconhecíveis pela máquina. 

São, por princípio, espaços em que designers, artistas e estudantes podem empreender 

rapidamente seus projetos do nível conceitual ao protótipo a partir da experimentação e 

concretização. (NEVES, 2014, p. 139) 

A partir de um inventário11 desenvolvido pelo primeiro Fab Lab que surgiu no Center 

for bits and atoms no Massachusetts Institute of Technology, Neves (2014) elabora um “kit 

básico” das máquinas indispensáveis para garantir a reprodução dos projetos ao redor do 

globo e a criação de processos de trabalho similares.  

Um Fab Lab agrupa um conjunto de máquinas por comando numérico de nível 
profissional, porém de baixo custo, seguindo um padrão tipológico: uma máquina de 
corte a laser capaz de produzir estruturas 2D e 3D, uma máquina de corte de vinil 
que fabrica antenas e circuitos flexíveis, uma fresadora de alta resolução para 
fabricar circuitos impressos e moldes, uma outra maior para criar peças grandes. Há 
também componentes eletrônicos múltiplos, bem como ferramentas de programação 
associadas a micro controladores abertos, de baixo custo e eficientes. Estes 
dispositivos são controlados por meio de um software comum de concepção e 
fabricação assistida por computador. Os outros sistemas mais avançados, tais como 
as impressoras 3D, podem igualmente equipar os espaços. (NEVES, 2014, p. 132) 

 

 

 

                                                
11 http://fab.cba.mit.edu/about/fab/inv.html 
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4.2.1 Opendesk e a cadeira Valoví 

Por meio da capacitação de designers e criadores independentes, estabelecendo uma 

rede global de oficinas de fabricação digital, a Opendesk se coloca como uma empresa 

singular que questiona a cadeia de produção e o modo pelo qual se consume objetos. 

(OPENDESK, 2017) 

A coleção de móveis Opendesk, concentrada inicialmente em espaços de trabalho, é 

composta inteiramente de projetos feitos em máquinas CNC (controle numérico 

computadorizado) de modo que o designer tenha que considerar novos conceitos e parâmetros 

a fim de garantir que seu projeto produza o mesmo produto, seja feito no Brasil, na Suécia ou 

no México.  

Os designers escolhem seus próprios termos de licença, retêm todos os direitos sobre o 

seu trabalho e recebem uma taxa de design de 8% por cada peça fabricada comercialmente 

por um dos fabricantes mundiais licenciados pela Opendesk. Todavia, os arquivos CAD são 

gratuitos para serem baixados e podem ser produzidos, de forma independente, por qualquer 

pessoa, desde que não se faça uso comercial. (OPENDESK, 2017) 

As máquinas CNC são essencialmente grandes fresas controladas por computador que 

podem cortar formas em chapa de materiais diversos (geralmente madeira, mas também, 

metais e plásticos) seguindo um caminho que foi previamente programado em um 

computador. Esses caminhos (linhas) são desenhados em um software de CAD por um 

designer e, em seguida, convertidos nas trajetórias da ferramenta que informam à máquina 

CNC como interpretar cada linha. (OPENDESK, 2017) 

Destaca-se a cadeira Valoví, projetada pelo arquiteto brasileiro Denis Fuzii, baixada 

10468 vezes12 em mais de 100 países através do site da Opendesk e que atualmente figura no 

Vitra Campus, em Weil am Rhein, entre peças icônicas de designers renomados. Uma vez que 

o arquivo é aberto, adaptações são possíveis para customização de cada usuário.  

 

 

 

 

                                                
12 Para atualizações: https://www.opendesk.cc/studio-dlux/valovi-chair#get-it-made. Acesso em: 11 nov. 2017 
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          Figura 20 – Schaudepot                                        Figura 21 – Cadeira Valoví 

    
                  Fonte: Opendesk (2017)                                                           Fonte: Opendesk (2017) 

 
Figura 22 – Cadeira Valoví fabricada no Senegal e México 

 
Fonte: Studio dLux (2017) 

 
Cria-se um novo modelo de cadeias produtivas e interações comerciais, gerando 

empregos e aquecendo a economia local. Sem impostos de importação e exportação, sem 

transporte marítimo ou aéreo, sem fretes de longas distância, o movimento aquece a economia 

local e torna o mercado de mobiliário mais acessível a todos  

 

4.3 GUAJA Sapucaí 

4.3.1 O processo de ocupação do espaço 

No ano de 2017, a mostra de arquitetura de interiores CASACOR Minas ocupou um 

importante edifício que integra o Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, região marcada 

pela forte efervescência urbana, cultural, política e gastronômica da cidade de Belo Horizonte. 

O local, que funcionou como sede da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) e 

está diretamente associado à criação da capital mineira, está localizado no limite entre a área 

do hipercentro e o bairro Floresta. (Figura 23) Nos últimos anos, um processo de restauração 
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vem sendo realizado no edifício, sob a supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), para abrigar futuramente as instalações do Museu Ferroviário 

após mais de uma década fechado.  

 
Figura 23 – Localização Casarão RFFSA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Googlemaps (2017) 

 
Figura 24 – Fachada Casarão RFFSA          Figura 25 – Sótão Casarão RFFSA

Fonte: Jomar Bragança (2017)                                       Fonte: Jomar Bragança (2017) 
 

O tempo deixa de concordar com a permanência e se relaciona com a efemeridade. 

Um modelo mais radical que toma forma mais experimental em uma arquitetura menos 

determinante, tendo a autoria de concepção do espaço diluída entre mais de 50 profissionais e 

estudantes dos campos de arquitetura e design, participantes dos workshops de fabricação 

digital e responsáveis pelo mobiliário que habitaram o sótão do casarão durante o evento.  

Ao redimensionarem seu protagonismo, os arquitetos passam a motivadores de 

construções processuais em que o campo de atuação não é mais a exposição, mas ações 

subjetivas e coletivas que ensaiam vivências.  
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4.3.2 O Laboratório Efêmero 

O GUAJA Sapucaí conformou um laboratório efêmero que reuniu todas as condições 

para que os processos de discussão e construção do espaço pudessem acontecer em sua 

integralidade. Além de participarem do processo de concepção do espaço, os participantes do 

workshop fabricaram todos os elementos necessários à ocupação, que seguiu uma diretriz 

básica de setorização para traçar possíveis utilizações tais como local de armazenagem de 

chapas de madeira, espaço de trabalho, palestra e dimensionamento de mobiliário. Ao final da 

mostra, entregou-se os mobiliários para seus respectivos autores. (Figura 26)  

 
Figura 26 – GUAJA Sapucaí. Diretriz de setorização básica 

 
Fonte: Desenhos do autor 

 
Uma máquina de corte CNC foi instalada no local durante todo o período de 

funcionamento do evento, transformando o espaço em um verdadeiro makerspace. Foi 

proposto um espaço para abrigar a CNC com o intuito de proporcionar segurança aos 

visitantes, isolando ruídos e resíduos quando a fresadora estivesse ligada. A execução da 

estrutura do “aquário” em Madeira Laminada Colada justificou-se devido ao peso, que não 

deveria sobrecarregar o assoalho de madeira existente, além da rapidez de montagem a partir 

de elementos modulares industrializados.  
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Ao longo dos quatro dias de trabalho, o conteúdo programático da oficina procurou 

explorar, primeiramente, o panorama do Movimento Maker e do Open design. Discutiu-se 

cases e projetos análogos, encaixes, novas tecnologias de corte e reprodução 3D, o 

funcionamento de uma CNC e os modos de comunicação com a máquina.  

Após esse momento inicial, os participantes aprenderam, na prática, sobre sistemas de 

fixação, cortes, tipos de materiais, fresas e espessuras das ferramentas – todo esse processo 

auxiliou o desenvolvimento e a fabricação dos projetos, que deveriam se adaptar à área 

máxima de meia chapa de compensado de 110×160cm. No entanto, demandou-se uma 

superfície maior para a fabricação de alguns projetos, tais como mesas de trabalho e reunião, e 

nesses casos, organizaram-se duplas que se serviram de uma chapa inteira (220x160cm). 

Fez-se o uso de diferentes ferramentas complementares para cada etapa das atividades 

realizadas: 

- Computadores Portáteis: O uso de laptops em todos segmentos de atuação 

profissional é amplamente difundido devido à sua praticidade. Dado às 

condições rudimentares em que o espaço se encontrava antes da ocupação, a 

ferramenta foi essencial para criação dos arquivos e discussão das propostas; 

- Lixadeira de cinta para dar desbaste inicial e realizar remoção de rebarbas 

das peças (lixa com grão 80); 

- Lixadeira roto orbital para acabamento intermediário (grãos 80 a 220); 

- Lixadeiras orbitais para realizar acabamento fino (grãos 150 a 600); 

- Parafusadeira elétrica para furação e aparafusamento de peças; 

- Utilizaram-se grampos de aperto rápido e grampos tipo sargento para realizar 

colagem das peças; 

- Serra “tico-tico”, formão e limas para ajuste das peças em que os encaixes 

ficam muito justos ou quando ocorre algum erro de projeto e é necessária 

uma intervenção manual. 

Vale ressaltar que a disposição das peças na chapa de compensado, ou nesting (Figura 

27), é de grande importância uma vez que sua resolução se relaciona diretamente com 

aspectos de sustentabilidade do projeto, custos e resíduos. Ao se organizar as peças que 

compõem o projeto, tolerâncias dimensionais são previstas para ajustes de escala ou 

distorções da espessura da chapa. O espaçamento entre as peças resulta da geometria do tipo 

de fresa que é utilizada na trajetória de corte da CNC. 
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Figura 27 – Nesting “Poltrona Zero-Um” e “Mesa Volo”

 
Fonte: Elaborado pelo do autor a partir de acervo do workshop Laboratório Efêmero 

 
 

Figura 28 – Etapas do conteúdo programático do workshop: do projeto à execução da 
“Cadeira B” (desenhada por Bertrand Araújo) 

 
Fonte: Acervo do workshop Laboratório Efêmero 
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Figura 29 – Tipos de operações da CNC

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Opendesk (2017) 
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Figura 30 – Tipos de encaixes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Opendesk (2017) 
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Figura 31 – Tipos de encaixes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Opendesk (2017) 
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Figura 32 – Tipos de encaixes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Opendesk (2017) 
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Figura 33 – Protótipos desenvolvidos e fabricados pelos participantes do workshop 
Laboratório Efêmero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de acervo do workshop Laboratório Efêmero 
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4.4 Lição do workshop 

Busca-se contribuir para o surgimento de um ambiente de reflexão e aprimoramento 

através de iniciativas como a do Laboratório Efêmero. Práticas colaborativas, abertas e que 

visam a experimentação prática são tentativas de conectar sistemas isolados que já tendem a 

conectar-se.  

Essas experiências visam, além do desenvolvimento tecnológico, resgatar o foco no 

indivíduo e suas diversas possibilidades de relações, seja com o fazer, com os outros parceiros 

do trabalho ou com a inovação, por exemplo. Pretende-se, ao final do processo, alcançar 

sustentabilidade social, ecológica e financeira, “além de uma reaproximação entre corpo e 

mente, atitude empreendedora e criação de novos valores.” (NEVES, 2014, p.10) 

Ao fabricarem seus mobiliários, sob o conceito de protótipo, os participantes do 

workshop lidaram com a possibilidade de errar e de ajustar como parte do processo do 

projeto. Considera-se a experiência de grande valor uma vez que, devido à agilidade da 

execução dos protótipos, foi possível aproximar a investigação da forma através do desenho e 

de modelos tridimensionais com a construção de fato. Por fim, expôs-se os registros dos 

cortes nas paredes da ocupação a fim de, didaticamente, representar a origem de todo 

mobiliário que ocupou o espaço. (Figura 34) 

 
Figura 34 – Quadro-registro de corte da CNC

 
Fonte: Jomar Bragança (2017) 
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Figura 35 – Espaço GUAJA Sapucaí: Planta da ocupação 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor 

 
 

Figura 36 – Diagrama de ocupação final do Espaço GUAJA Sapucaí 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor 
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Figura 37 – Espaço GUAJA Sapucaí 

 
Fonte: Gabriel Castro (2017) 
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“O pessoal mais jovem está cansado desse tipo de 

arquitetura e está procurando novos caminhos, 

agora não existe nenhum caminho, então você pode fazer 

alguma coisa muito mais interessante, muito mais livre” 

 

Éolo Maia 
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5 PROJETO ARQUITETÔNICO 

Na discussão sobre ambientes educacionais, considera-se o espaço arquitetônico como 

o “terceiro professor”13 acompanhado do pessoal docente, do material pedagógico e dos 

equipamentos, bem como a aplicação de um currículo responsável e uma pedagogia criativa.  

O papel do projeto neste estudo é o de demonstrar a intrínseca conexão entre o 

processo, a prática, o diálogo transdisciplinar e o ensino-aprendizagem dos cursos que lidam 

com a construção. Ele se estabelece a partir de condicionantes particulares do terreno 

disponibilizado e de diretrizes didático-pedagógicas a partir dos experimentos apresentados, 

em que a aproximação com o aprender-fazendo se dá de forma seminal.  

Segundo Howard Gardner, conhecido pela Teoria das Inteligências Múltiplas, nos 

espaços de ensino, os materiais ou o arranjo dos espaços são menos importantes do que a 

provisão de um espaço que atue como suporte para manifestações das inteligências dos 

alunos. Por exemplo, o encorajamento do uso das inteligências espaciais não se dá através de 

um espaço maior, mas um uso pedagógico imaginativo de matrizes espaciais – pequeno, 

grande, 2D, 3D, materiais, virtuais, etc – pode ser mais eficiente. (CANNON DESIGN; VS 

FURNITURE; BRUCE MAU DESIGN, 2010, p. 64) 

Entende-se que arte e ciência são complementares e trabalham a favor de descobertas 

e inovações em maior ou menor escala. O conceito de mutualidade trata da importância em se 

reconhecer a conectividade humana e como precisamos uns dos outros para um aprendizado 

real. (CANNON DESIGN; VS FURNITURE; BRUCE MAU DESIGN, 2010, p. 73) 

Vale dizer que prédios educacionais podem ser ferramentas para significativas 

mudanças sociais, e a história reforça isso. Para Trung Lee, nesse movimento, fazem-se 

fundamentais conversas que promovam o engajamento de estudantes, professores, diretores, 

políticos e comunidade. (LEE, 2010 apud CANNON DESIGN; VS FURNITURE; BRUCE 

MAU DESIGN, 2010, p. 115) 

Doris Kowaltowski (2011, p.11) corrobora com essas afirmações e salienta que o 

ambiente físico dos espaços educacionais é local de desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem e deve ser analisado como resultado da expressão cultural de uma comunidade 

por refletir e expressar aspectos que vão além da sua materialidade. Essa discussão não se 

                                                
13 O livro The Third Teacher, de autoria conjunta de Cannon Design, VS Furniture e Bruce Mau Design, 
apresenta 79 reflexões em que design e projeto podem contribuir para uma transformação do ensino-
aprendizagem. 
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restringe a um único aspecto, seja de ordem arquitetônica, pedagógica ou social: torna-se 

necessária uma abordagem multidisciplinar, que inclua o aluno, o professor, a área de 

conhecimento, as teorias pedagógicas, a organização de grupos, o material de apoio e a escola 

como instituição e lugar.  

Há profissionais que buscam, a cada novo projeto, rediscutir a qualidade do ambiente 

de ensino e aprendizagem. O arquiteto holandês Herman Hetzberger foi um desses 

profissionais – ele produziu um grande número de obras significativas da arquitetura 

holandesa, integrando o ambiente e a metodologia de ensino. 

 

Figura 38 – Escola Apollo, Amsterdã. Projeto Arq. Herman Hetzberger (1980) 

 
Fonte: Hetzberger, 2017 

 
Na busca de colaborar com a discussão da qualidade do ambiente de ensino e 

aprendizagem, Hetzberger se coloca como protagonista na concepção de espaços em que o 

aprendizado ocorre de maneira mais convidativa. Ao priorizar a fluidez da circulação em 

relação às funções do programa, o autor denomina a “rua educativa” como área que une as 

salas e os espaços para outras atividades de aprendizagem, como refeitório, biblioteca, salas 

de informática, e apresenta uma estrutura aberta para diversas atividades, sendo assim, 

estratégica para o sistema educacional. (KOWALTOWSKI, 2011, p. 164) 
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A partir das reflexões desenvolvidas no presente trabalho e de obras análogas 

construídas no Brasil e no mundo, apresentou-se em sessão pública agendada14, em 2 de 

março de 2017, no Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de Ouro Branco, em Minas 

Gerais, a proposta de implantação de um instituto de arquitetura e design com o intuito de 

averiguar o interesse do município no objeto de pesquisa e avaliar a viabilidade de 

implantação de um edifício na cidade. Nesta ocasião, estiveram presentes o prefeito, o vice-

prefeito, o secretário de obras e interino de gestão urbana, o gerente de cultura, o gerente de 

agricultura e o chefe de gabinete, que se mostraram entusiasmados com a implantação da 

proposta.  

Levantou-se, em reunião, a possibilidade de prospecção do projeto na Fazenda 

Carreiras em virtude de sua vocação para receber equipamentos institucionais e, sobretudo, 

pela demanda imediata do Ministério Público do Estado em ocupá-la. Em consequência, 

foram contratados e disponibilizados, via prefeitura, levantamentos planialtimétricos 

atualizados que deram suporte no desenvolvimento do projeto complementando, assim, os 

dados encontrados nos dossiês do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

(IEPHA). A abertura e empenho da prefeitura em estabelecer diálogos com órgãos de 

aprovação e possíveis investidores, tal como a GERDAU, fomentou a concatenação do 

processo que visa objetivamente a construção do edifício. 

Dada a proximidade com o município, seis universidades federais integram o cenário 

das instituições que poderiam fazer uso das instalações da proposta a partir de sua 

implantação: Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto, 

Universidade Federal de São João Del Rey, Universidade Federal de Viçosa, Universidade 

Federal de Lavras e Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

5.1 Condicionantes do projeto 

5.1.1 Ouro Branco  

Ouro Branco é considerada a última cidade planejada, em meados dos anos setenta, 

como base urbana de apoio à instalação de uma usina siderúrgica de grande porte, a Açominas 

(atualmente maior siderúrgica do Grupo Gerdau). A implementação do novo traçado viário e 
                                                
14 Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ouro Branco/MG: Sustentabilidade em Pauta. 
Disponível em: http://www.ourobranco.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/sustentabilidade-em-pauta/59754. 
Acesso em: 10 abr. 2017. 
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setorização de equipamentos se desenvolve contígua ao núcleo original de Ouro Branco, 

situado na antiga Estrada Real que ligava o Rio de Janeiro a Ouro Preto. (COSTA & COSTA, 

1998, p. 65) 

A região foi desbravada por ex-integrantes da Bandeira chefiada por Borba Gato, 
atraídos pela existência de ouro. Consta que em fins do século XVII, aqueles antigos 
bandeirantes, subindo o rio das Velhas até as suas nascentes, transpuseram os altos 
da Cachoeira de Itabira do Campo e localizaram-se ao pé da Serra de Ouro Branco. 
Ouro Branco nasceu no caminho do ouro e foi uma de suas fronteiras. Não demorou 
para que os aventureiros percebessem que toda a região era um grande depósito 
aurífero, que se estendia até os veios de Ouro Preto e Mariana. Estava nos leitos dos 
rios, na beira do caminho, aos olhos de todos. Ouro Branco era um desses lugares. 
Miguel Garcia rumou para oeste, descendo um rio da serra. Lá ele encontrou Ouro 
de cor amarela, ficando assim conhecido como branco. Nascia o ciclo do ouro no 
arraial de Santo Antônio de Ouro Branco e data desta época a Matriz de Santo 
Antônio, construída no período de 1717 a 1779, consagrando-se como uma das mais 
antigas de Minas Gerais. (IBGE) 

 

A implantação da mineradora Açominas atraiu um grande número de pessoas 

buscando emprego estável e salário adequado, demandando o planejamento de um novo 

núcleo urbano para aproximadamente duzentos mil habitantes, para o qual foi contratada uma 

equipe de arquitetos e engenheiros. (IEPHA, 2014) 

O município se localiza na Região do Quadrilátero Ferrífero, a 95 km ao sul de Belo 

Horizonte, tendo os municípios de Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Itaverava 

como vizinhos. Segundo dados do IBGE, a cidade possui 35.268 habitantes, no entanto, como 

a metodologia do órgão não considera estudantes e trabalhadores temporários, esse número 

pode chegar a aproximadamente 42.000 habitantes. (PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO 

BRANCO, 2009) 

O Quadrilátero Ferrífero é um ambiente único no estado, coberto por campos rupestres 

hematíticos, conhecidos como cangas, que representam um dos ecossistemas mais ameaçados 

do Brasil devido a sua distribuição restrita e principalmente à sua relação com a atividade 

mineradora. (DINIZ, REIS, ACERBI JUNIOR, & GOMIDE, 2014). É onde está localizada 

uma das serras com maior diversidade florística da Cadeia do Espinhaço, refúgio espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção, sendo considerado um ambiente prioritário para a 

conservação ambiental. (PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, 2011) 

A Serra do Ouro Branco (Figura 39), com 1.568 metros de altitude, faz parte da 

Cordilheira do Espinhaço, tendo seu marco inicial ao sul da Cordilheira, divisor das bacias 

hidrográficas do São Francisco e do Rio Doce. Referência dos viajantes que atravessavam a 

Estrada Real, aparecia nos mapas da Capitania Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX como 
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Serra do Deus-Te-Livre. O seu tombamento15 deu-se em decorrência do rápido crescimento 

urbano, populacional e a instalação industrial da Açominas nas suas proximidades. (IEPHA) 

 
Figura 39 – Serra de Ouro Branco. 1954 

 
Fonte: IBGE 

 
Com a decadência da exploração do ouro, a exploração do minério de ferro tornou-se 

alternativa para as mineradoras mineiras, sendo atualmente responsável por aproximadamente 

70% da produção nacional do minério de ferro. (DPMN, 2010 apud DINIZ et al., 2014) 

O setor mineral é responsável por inúmeros investimentos no Brasil, e em Minas 

Gerais este setor teve papel fundamental no avanço econômico do estado. Segundo Farias 

(2002 apud DINIZ et al., 2014), a mineração representa um dos setores básicos da economia 

nacional, podendo contribuir com a melhoria do bem estar e da qualidade de vida da 

população quando mantêm níveis de proteção ecológica e padrões de qualidade, além de 

programas que minimizem os impactos ambientais causados por esta prática. 

Costa e Costa (1998) apontam alternativas para o desenvolvimento do município a 

partir do direcionamento do turismo histórico-ecológico tal qual, gradualmente, outras cidades 

buscam se posicionar. Recomenda-se resgatar a imagem de cidade com boa qualidade de vida, 

infraestrutura e localização privilegiada, seus aspectos históricos, além do importante 

patrimônio ambiental e paisagístico representado pela Serra de Ouro Branco.  
                                                
15 O tombamento estadual da Serra do Ouro Branco foi aprovado pelo Conselho Curador do IEPHA/MG em 
reuniões dos dias 14 de setembro de 1977 e 1º de março de 1978. Em 7 de novembro de 1978, o decreto 
n°19.530 dispôs sobre o tombamento e a inscrição da Serra de Ouro Branco no Livro de Tombo n°I – 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. 
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5.1.2 Fazenda Carreiras 

A Estrada Real está diretamente ligada aos acontecimentos políticos da Inconfidência 

Mineira e ao surgimento de várias fazendas, ao longo do seu trajeto, que serviam de posto de 

abastecimento, troca e venda para os tropeiros, além de hospedagem para os viajantes. Dentro 

desse contexto, foi instalada a Fazenda Carreiras. (IEPHA, 2000) 

 
Figura 40 – Localização da Fazenda Carreiras: Minas Gerais, Quadrilátero Ferrífero e 

Município de Ouro Branco 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Googlemaps (2017) 
 

A estalagem também é conhecida como Fazenda Tiradentes ou Casa Velha de 

Tiradentes, acredita-se que o Inconfidente teria pernoitado ali durante uma viagem de São 

João Del Rei à Vila Rica, em 1788. Entretanto, esta teoria gera controvérsia, pois o local era 

pouso de tropas, portanto pouco apropriado e discreto para o cunho das reuniões 

inconfidentes, o mais provável é que eles se reuniam na Estalagem Varginha (município 

vizinho de Conselheiro Lafaiete). (IBGE) 

Este exemplar da arquitetura rural de Minas Gerais do século XVIII resguarda a 
simplicidade das construções da época. Seu processo construtivo é em estrutura 
mista de alvenaria de pedra, grossos esteios e barrotes de madeira. As paredes 
internas possuem vedações de pau-a-pique. A senzala, adequada posteriormente para 
outros usos, ficava no porão da casa, mais uma característica do período. A casa 
possui níveis diferenciados, com comunicação por meio de escadas, localizadas em 
diferentes compartimentos. A entrada, ao nível da estrada, teria abrigado armazéns e 
o segundo piso era destinado para moradia. O acesso principal é protegido por uma 
varanda construída com pedras irregulares ao redor da fachada frontal e da fachada 
lateral direita. Um pomar murado com pedras, terreiros para secagem de cereais e 
café, currais murados e um moinho de pedra integram a propriedade. Situado bem 
próximo à sede, há um rancho de partido retangular, com estrutura em pedra e 
fechamento em madeira. (IEPHA, 2000) 
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Figura 41 – Fazenda Carreiras 

Fonte: acervo IEPHA (2017) 
 

Segundo dados levantados pelo IEPHA (2014), foram realizados vários projetos nos 

bens sob a posse da Açominas, dentre os quais as Fazendas Pé-do-Morro e Carreiras, a qual 

tinha sido adquirida pela empresa em 23 de fevereiro de 1978, comprada da família Miranda 

após uma centena de anos de posse da propriedade. A tarefa de revitalização foi demandada 

em 1979 a um grupo de profissionais do qual os arquitetos Éolo Maia e Maria Josefina (Jô) 

Vasconcellos faziam parte. O projeto, que teve colaboração do arquiteto Flávio Grillo, tinha a 

intenção de adaptar a Fazenda das Carreiras para funcionar como um centro de cultura com 

atividades diversas, teatro de arena, salas de exposições, e um espaço dedicado à produção e 

comercialização de artesanato.  

A obra, ocorrida em 1981, foi uma intervenção de consolidação, executada pela 

Açominas para garantir a integridade do bem até que fosse promovida a sua completa 

restauração. Foram recuperadas algumas paredes de pau a pique, substituído parte do 

madeirame deteriorado e reconstituído parte do piso em tábua.  

Novamente, em 1989, Jô Vasconcellos realizou um projeto, em nível de estudo 

preliminar, em que se previa a implantação do Museu do Aço ou Casa de Cultura, mas 

lamentavelmente não foi efetivado. 
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A Açominas, em 1992, transferiu a Fazenda Carreiras e suas benfeitorias para a 

Prefeitura de Ouro Branco, por compensação de dívidas e, cinco anos mais tarde, foi tombada 

por lei municipal. Na intervenção realizada em 1999, também com a participação de Éolo e 

Jô, removeram-se os acréscimos que foram sendo anexados à construção ao longo do tempo, 

como a cozinha lateral e resgatou-se o formato original do telhado. Recuperou-se parte das 

varandas do entorno da edificação que haviam sido removidas e foram construídos sanitários 

no porão, abaixo da varanda lateral. (IEPHA, 2014) 

Posteriormente, em 2004, a fazenda passou a abrigar o Centro de Cultura, mantido 

pela Associação Amigos da Cultura de Ouro Branco e a cessão do espaço para a associação se 

deu no prazo de cinco anos. Em 2016, restaurou-se o telhado assim como foi feita a 

recomposição de reboco em pau a pique e revisão da parte elétrica, com trabalhos 

complementares de imunização na estrutura do telhado, pintura e substituição de luminárias. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, 2016) 

 

5.1.3 Caracterização do terreno  

A área possui topografia pouco acidentada com vegetação rasteira e esparsa. Em sua 

porção Norte, tem a presença de trecho da Estrada Real e é marcada pela conexão com a MG-

129. Possui serviços básicos infraestruturais existentes e acesso a serviços de transporte 

público, características desejáveis para implantação do edifício institucional. (Figura 42) 

Figura 42 – Mapa de Localização do Terreno 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ouro Branco 
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5.2 Desenvolvimento do Estudo Preliminar 

5.2.1 Estudo de Obras Análogas 

No processo de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, a análise de obras 

análogas é um recurso habitual. Estas, em maior ou menor grau, orientam determinadas ações 

e tomadas de decisões nas diversas etapas, da conceituação ao detalhamento de um pormenor 

específico. Por ser relacionada ao estudo e a experiências pessoais, constitui um acervo 

próprio de cada arquiteto. 

Com o intuito de trazer à tona e ampliar a discussão entre as produções de espaço e 

experiências pedagógicas com espaços que suscitam uma abertura para que estas atividades 

aconteçam de uma outra maneira, analisou-se certas obras análogas onde se encontram 

resultados positivos a partir dessa articulação. Destacam-se alguns exemplos e o conjunto de 

obras de referência é apresentado, de forma aberta e integral, ao final da dissertação como um 

Apêndice. 16 

No bairro Marais em Paris, o Centre Georges Pompidou (Figura 43), projetado pelos 

arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, em 1969, e inaugurado no ano de 1977, se coloca 

como um edifício manifesto que busca, de maneira emblemática, externalizar toda sua 

infraestrutura, o que permite, por um lado, identificar a função de cada elemento do edifício 

de maneira didática e, por outro, que o interior seja completamente livre e desobstruído. 

 
Figura 43 – Centre Georges Pompidou, Paris 

 
Fonte: Dezeen (2017) 

                                                
16 Apêndice B presente ao final deste trabalho. 



 
 

83 

Dois projetos recentes de faculdades de arquitetura foram pesquisados: um construído 

na cidade de Nantes, na França, e outro em Aarhus, na Dinamarca. O segundo foi o vencedor 

de um concurso internacional de projetos. Enfatiza-se a espacialidade, os materiais e os 

sistemas prediais aparentes das salas de aulas, que são amplas, compartilhadas e se 

assemelham aos ambientes de ateliês, oficinas e fablabs. 

 
Figura 44 – Escola de Arquitetura de Nantes. Projeto: Lacaton&Vassal (2009) 

 
Fonte: Lacaton & Vassal (2009) 

 
Figura 45 – Escola de Arquitetura de Aarhus. Projeto: Vargo, Nielsen & Palle (2016) 

 
Fonte: Aarhus School of Architecture (2017) 

 
No Rio de Janeiro, os projetos do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(desenvolvido pelo escritório Andrade Morettin), no Jardim Botânico, e o Centro de Pesquisa 

da Usiminas (projeto por Sylvio E. de Podestá com participação do autor), na Ilha do Fundão, 

compartilham uma visão de projeto de edifícios de pesquisa e ensino a partir de elementos 
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industrializados. A materialidade, articulada por meio da modulação estrutural, incentiva a 

preservação da paisagem existente e a criação de espaços de convivência, que calibram a 

relação público-privado e a transição entre espaços internos e externos, de imersão e 

discussão. 

 
Figura 46 – Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

 
Fonte: Andrade (2016) 

 

Figura 47 – Centro de Pesquisa do Aço – CTU USIMINAS 

Fonte: Acervo do autor  
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5.2.2 Implantação da proposta 

Propõe-se o uso da parte posterior do terreno da fazenda para inserção do projeto 

arquitetônico desenvolvido em área fora do limite de tombamento. O perímetro do entorno da 

área tombada envolve também o paiol e um trecho da Estrada Real. Buscou-se uma 

implantação que valoriza a paisagem natural e integra a edificação com o entorno. Assim, é 

possível acessar a construção em diversos pontos do terreno. O acesso de veículos ao edifício 

e estacionamento se dá através de uma via existente na porção leste da área, junto às chácaras 

vizinhas dos edifícios de interesse histórico (Figura 48).  

 
Figura 48 – Implantação proposta 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor a partir de levantamento disponibilizado pela Associação de Municípios do 

Alto Paraopeba – AMALPA e IEPHA (2000) 
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Figura 49 – Vista do complexo a partir da Fazenda Carreiras 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e por Gabriel Nardelli (2017) 
 

5.2.3 Organização espacial em prol da indeterminação funcional 

A introdução de um raciocínio infraestrutural na concepção de um edifício 
conduziria a uma certa resistência à função e à significação a partir e através da 
indeterminação, ampliando o grau de liberdade dos seus habitantes e usuários. 
(MACIEL, 2015, p. 357) 

 

Segundo Carlos Alberto Maciel (2015, p.101), em sua tese de doutorado, a arquitetura 

moderna brasileira se coloca de forma particular na medida que suas obras, diferentemente da 

produção funcionalista do hemisfério norte, dão atenção para o desenho das estruturas, para “a 

criação de geometrias simples e espaços generosos para resolver problemas complexos, 

preocupando-se com a construção da paisagem e com a articulação territorial”.  

Esta estratégia, como “efeito colateral”17, faz com que os espaços construídos sejam 

capazes de acomodar diversos usos ao longo do tempo, ampliando sua longevidade e 

pertinência o que possibilita a discussão de desafios relacionados à “obsolescência, 

permanência, incerteza, indeterminação e sustentabilidade”, temas correntes nos dias atuais. 

(MACIEL, 2015, p. 101) 

Para o desenvolvimento do projeto em Ouro Branco, a orientação do edifício e a 

setorização dos ambientes, que somados resultam na área de 2000m2, têm em vista as lições 

                                                
17 Termo utilizado pelo autor Carlos Alberto Maciel (2015), pois “a preocupação com a indeterminação como 
forma de ampliar as possibilidades de apropriação e a diversidade de usos não fazia parte do conjunto de 
preocupações de um arquiteto moderno” (p.101). 
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da arquitetura moderna brasileira bem como as considerações iniciais apontadas pela 

caracterização do clima local e recursos de ventos (detalhados no Anexo D deste trabalho). 

Desse modo, o agrupamento de ambientes de características semelhantes auxilia na solução de 

conforto e eficiência térmica do edifício.  

O partido básico organiza o edifício através de duas estratégias. Primeiramente, 

imagina-se o desenvolvimento de dois galpões, um destinado às atividades pedagógicas 

(12x30m; h=7,5m) e outro para ser ocupado pelo auditório de apoio a eventos (15x21m; 

h=6m). (Figura 50) 

 
Figura 50 – Setorização da proposta 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor 

 

Contíguos aos dois espaços, apresentam-se pavilhões (6x9m; h=3,5m) dispostos a cada 

6m, adequados para salas de aula, ateliê e marcenaria, laboratórios (de computadores e 

prototipagem), administração, biblioteca, banheiros, cantina e enfermaria para urgências. Tal 

como Hetzberger (2017), propõe-se uma ampla circulação para conexão dos ambientes e 

realização de atividades. 

Pretende-se, por meio desta aproximação projetual, possibilitar futuras etapas de 

expansão do edifício e, também, permitir um maior grau de abertura aos usos infraestruturais 

e de apoio através dos suportes iniciais.  

Rogers (1997, p.79) relata que o sucesso do Centro Pompidou se deu justamente a 

partir da exploração plena dos conceitos de adaptabilidade, pluralidade e flexibilidade. O 



 
 

88 

autor alerta que edifícios não flexíveis, incapazes de atualizar suas formas, retardam a 

evolução da sociedade ao inibir o surgimento de novas ideias.  

A proposta do galpão tem em si o objetivo de aproximar alunos, pesquisadores e 

parceiros externos em um ambiente que os permita testar e desenvolver novas técnicas além 

de construir modelos e protótipos na escala 1:1. Estima-se a possibilidade de atender 

anualmente 1250 alunos18. 

Lançando mão de tecnologia tradicional e moderna, preveem-se oficinas de alto 

desempenho com máquinas digitais avançadas além de instalações básicas. Os usuários serão 

capazes de produzir objetos que vão desde detalhes arquitetônicos muito pequenos, como 

acessórios e ferramentas, que podem ser impressos em impressoras 3D, a componentes de 

construção em escala completa e módulos para uma montagem ao ar livre. Um pórtico rolante 

auxilia nas montagens dos protótipos e percorre toda a extensão do galpão até a área externa. 

Nas proximidades das instalações da oficina, exploram-se áreas que permitam espaços 

de trabalho flexíveis e uma biblioteca onde os usuários possam desenvolver projetos em 

estreito contato com as oficinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Em razão da possibilidade de se realizar, assim como acontece nos Grands Ateliers na França, 50 oficinas por 
ano com participação de, pelo menos, 25 alunos. 
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Figura 51 – Desenhos técnicos da proposta 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor 
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Figura 52 – Acesso ao edifício 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

Figura 53 – Foyer de entrada 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

Tão importante quanto as escolhas arquitetônicas, a seleção de espécies vegetais deve 

evocar a paisagem dos campos rupestres e, pela presença da água, também a ambiência 

particular das veredas. Os elementos naturais e construídos devem fundir-se em uma única e 

poética experiência do lugar. (Figuras 52 e 53) 
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Figura 54 – Área interna do galpão 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

Figura 55 – Área externa do galpão 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
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Figura 56 – “Rua educativa” 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

Figura 57 – Fachada NO 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

O compartilhamento de espaços é incentivado e espera-se que estudantes, professores 

e pesquisadores, juntos, desenvolvam projetos que exigem um uso particularmente intensivo 

das máquinas do galpão. Objetiva-se que esses ambientes possam ser oferecidos a 

empreendedores, pequenas empresas iniciantes, parceiros locais e professores convidados, por 

exemplo, para colaborações. 
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5.3 Conforto Ambiental 

Considerando-se a perspectiva de que “não há um método” correto de projetar nem 

uma rota única pelo processo (LAWSON, 2011, p. 187), desenvolveu-se uma análise de 

recursos naturais e recomendações básicas com o intuito de fundamentar a proposta do 

edifício. Suas conclusões serviram de guia para o projeto arquitetônico desde o início de sua 

concepção e seu desenvolvimento pode ser consultado, na íntegra, no Anexo D, ao final deste 

trabalho. 

 
Figura 58 – Linha do Tempo: Análise de desempenho energético da proposta 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
Em resumo, as estratégias adotadas levaram ao resultado de um desempenho 15% 

melhor do que o projeto inicial que teve como referências materiais de construções da 

ASHRAE19. 

 
Figura 59 – Análise de desempenho energético da proposta 

 
Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

                                                
19 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers – ASHRAE 189.1 2009 – Zona 
Climática 2 
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5.4 Cálculo Estrutural – Análise Preliminar 

De forma similar à análise de conforto ambiental, submeteu-se o estudo preliminar do 

edifício a uma consultoria de estruturas que pode ser consultada no Anexo E ao final deste 

trabalho. Modelou-se o projeto, utilizando o software SAP2000, com o objetivo de calcular e 

dimensionar a estrutura do edifício a partir das demandas levantadas pelo programa de 

atividades e setorização. 

 
Figura 60 – Linha do Tempo: Cálculo Estrutural 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
A modulação proposta para a estrutura responde às condições de fabricação, 

montagem e transporte da produção de chapas e perfis metálicos. Por estas razões, orienta-se 

a racionalização no desenvolvimento da estrutura portante, dos ambientes e dos componentes 

da construção através de coordenação modular a fim de gerar economia e melhorias na 

qualidade final da obra.  

 
Figura 61 – Diagrama síntese: módulo estrutural e ligações rígidas 

 
Fonte: elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
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Estabeleceu-se um módulo síntese que integra galpão, circulação e sala de apoio. Este, 

foi replicado a cada 6m. A proposta de estabilização do projeto se dá por pórticos híbridos, 

que consiste em um pórtico treliçado unido a um pórtico rígido – a Figura 61 ilustra os 

pontos de ligações rígidas, todas as outras ligações são rotuladas através de cantoneiras 

parafusadas. 

As fundações do galpão e auditório são em blocos de concreto localizados em cada 

ponto de descarga dos pilares, com travamento por meio de vigas baldrames. Devido às 

cargas submetidas pelo trilho do pórtico rolante, observa-se que uma laje tipo radier comum 

não atenderia os esforços solicitados. Sugere-se o cobrimento das placas de base em todos os 

pilares, 25cm abaixo do piso da obra, para evitar que se tornem obstáculos no 

desenvolvimento das atividades.  

Pelas vantagens relacionadas à rapidez na montagem e fabricação das peças, 

recomenda-se que as ligações da estrutura do estudo sejam parafusadas. Esse tipo de ligação 

possibilita uma maior faixa de trabalhadores aptos a colaborar no canteiro de obras uma vez 

que demanda uma mão de obra menos qualificada que as ligações soldadas. Vale ressaltar a 

economia em relação ao consumo de energia e autonomia às condições de intempéries. 

Estimou-se o peso de 122 toneladas para a execução da estrutura projetada e se 

considerou a utilização dos perfis laminados fabricados pela Gerdau Açominas, em Ouro 

Branco.  
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Figura 62 – Diagrama da estrutura proposta 

  
Fonte: elaborada pelo autor 

5.5 Fechamentos do edifício 

Ao se adotar uma malha de múltiplos de 3m para o desenvolvimento do sistema de 

modulação estrutural, é possível se estabelecer uma coordenação modular para os 

componentes construtivos industrializados que compõem a obra. 

No cenário da construção civil nacional, o escritório paulista Andrade Morettin 

destaca algumas características construtivas a partir de obras que incorporam componentes 

disponíveis no mercado, chamados “componentes de prateleira”, tais como telhas metálicas, 

painéis de madeira, pontaletes aparelhados e perfis de aço. 

Nesse sentido, essa arquitetura essencial assume também características de uma 

arquitetura elementar, construída pela somatória de pedaços. Frequentemente, essa operação 

se traduz em objetos arquitetônicos que podem ser lidos como uma colagem. Essas colagens, 
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ao introduzir elementos industrializados em um novo contexto, acaba por atribuir a eles um 

novo significado, configurando um conjunto inusitado e instigante. (ANDRADE, 2016, p. 59) 

Para os painéis de envoltória propostos neste estudo, que desempenham 

exclusivamente funções de fechamento, adotou-se a dimensão de 1200mm (corresponde a 

duas vezes e meia um módulo de 3m) e considerou-se o sistema de dry-wall para execução 

das divisórias entre salas de apoio. 

A cobertura do edifício possibilita a captação das águas de chuva e geração de energia 

solar através de painéis fotovoltaicos para obtenção de energia elétrica. Com a intensidade de 

uso energético (EUI), é possível implantar um sistema de energia solar fotovoltaica capaz de 

gerar 100% da demanda por eletricidade do edifício, transformando-o em um edifício 

autossuficiente ou Zero Energy Building.20 

Figura 63 – Detalhe Isométrica Cobertura  

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 

 

                                                
20 A demanda do edifício para o sistema de Painel Fotovoltaico é de 243m2, foram previstos 250m2 para o 
sistema PV no estudo realizado. 
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Figura 64 – Detalhe Isométrica Envoltória

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
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Figura 65 – Perspectiva Fachada Sudeste 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

Figura 66 – Perspectiva Sala de Aula / Biblioteca 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

5.6 Arquitetura com terra 

A relação do homem com a terra sempre foi familiar e é fundamental preservar essa 

prática. Apesar disso, segundo Hoffmann, Minto e Heise (2011), as técnicas de construção 

com terra devem ser constantemente desenvolvidas e aprimoradas com o intuito de equiparar 

sua eficiência aos sistemas construtivos estabelecidos no mercado dos dias atuais.  
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Figura 67 – Perspectiva Fachada Sudoeste. Detalhe para fechamentos em taipa 

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
 

A taipa, de pilão ou de mão, e o adobe se inserem em um sistema construtivo utilizado 

para execução de fundações e paredes. Neste sistema, o solo é devidamente preparado e 

compactado. Muitas vezes, é adicionado algum tipo de aglomerante durante a preparação do 

solo para melhorar ainda mais os parâmetros estruturais. No entanto, segundo Hoffmann21, “é 

possível usar quase todos os tipos de solos, às vezes com correções e aglomerantes”. 

O processo de produção do volume, de forma resumida, consiste em destorroar o solo, 

secar, peneirar, adicionar aglomerante conforme a necessidade, acrescentar água até o ponto 

ótimo de umidade, colocar dentro de uma forma – também chamado molde ou taipal – e, 

finalmente, compactar até a massa específica máxima usando compactadores manuais ou 

mecânicos. (HOFFMANN, MINTO, & HEISE, 2011) 

Quando bem empregadas, essas técnicas podem responder positivamente aos desafios 

colocados no atual panorama da construção civil, já que apresentam baixo consumo de 

energia no processo de produção, podem não necessitar de transporte de matéria-prima e são 

recicláveis, pois quando demolidas, as paredes voltam quase totalmente à condição original de 

solo. Além dessas características, a arquitetura com terra possui excelente inércia térmica, e 

permite trocas de umidade com o meio, garantindo assim, menor ou nenhum consumo de 

energia na climatização do ambiente construído.  

 

                                                
21 Consultoria em construções de terra estabelecida via e-mail durante o período de 08 de Setembro a 09 de 
Outubro de 2017 com o propósito de investigar sua aplicação na proposta em desenvolvimento. 
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Figura 68 – Planta de localização das paredes executadas em terra  

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor 

 

Devido ao baixo módulo de elasticidade dos sistemas construtivos em terra, sugere-se 

que não se engaste as paredes na estrutura metálica. Recomenda-se o uso de uma folha de 

isopor ou manta de borracha na interface e de uma solução para o acabamento, que pode, de 

acordo com o desenho, ser por meio de uma cantoneira ou rebaixo. No projeto, as paredes 

executadas em terra, por não serem estruturais, foram previstas com espessura de 20 a 25cm. 

 

5.7 Auditório 

Pretende-se que o auditório contemple diferentes arranjos para os eventos que possam 

ocorrer no espaço. Em favor da flexibilidade e indeterminação de um uso fixo, sugere-se o 

uso de praticáveis móveis para conformação do palco e plateia. Estes possuem montagem 

simplificada e são produtos largamente difundidos em projetos de áreas cênicas. Foram 

previstas áreas de depósito (em mezanino e aos lados do camarim) como áreas de apoio ao 

ambiente projetado. 

 
Figura 69 – Arranjos para palco e plateia: Italiano, Arena e Passarela 

 
Fonte: Desenho elaborado pelo autor 
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Figura 70 – Perspectiva isométrica dos praticáveis 

  
Fonte: Desenho elaborado pelo autor e Filipe Pederneiras a partir de Gerriets (2012) 

 
Faz-se necessária a instalação de grids, executados com perfis metálicos tubulares 

(1.1/2”), içados por meio de talhas mecanizadas a fim de promover apoio luminotécnico. 

Recomenda-se a distância entre tubos de 1x1m.  

 
Figura 71 – Perspectiva do Auditório

 
Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor e Gabriel Nardelli (2017) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como desenhar uma escola de construção civil? Como repensar um edifício para as 

pessoas que vão intervir nas cidades de amanhã a partir de seus ofícios? 

Na tentativa de definir qual seria o perfil do novo profissional, o fazer arquitetônico 

deve buscar formas de articular os saberes uma vez que a complexidade dos problemas do 

ambiente construído atual exige uma abordagem integrada, multidisciplinar e transformadora. 

Espera-se que a proposta desenvolvida no presente trabalho, a exemplo de experiências que 

ocorreram ao longo da história, como foi a Bauhaus na Alemanha e são os Grands Ateliers na 

França, dê à educação dos cursos que lidam com a construção um incentivo e forneça uma 

estrutura adequada, com espaço para experimentos e novas colaborações, que seja resultado 

do diálogo entre engenheiros, arquitetos, designers e artistas. 

O projeto, assim como os apontamentos descritos anteriormente, visa estimular a 

capacidade de criatividade e inovação dos alunos através de um melhor conhecimento e 

compreensão científica dos materiais de construção, condição fundamental para o 

desenvolvimento de propostas que respondam aos desafios e demandas contemporâneas. 

Imagina-se o espaço de ensino como um processo aberto que convida sua própria evolução ao 

invés de uma tipologia definida. Deve-se compartilhar seu programa com o público e a 

comunidade local e permitir interações informais além de capacitar os alunos com 

ferramentas e um laboratório aberto para que possam aprender criando. 

Compreendendo as limitações dado o recorte temático selecionado, resta sugerir 

alguns desdobramentos a serem pesquisados em complementação ao trabalho desenvolvido 

que abrem uma perspectiva de trabalho e atuação: 

- Considerando-se a execução da obra, faz-se necessário o detalhamento arquitetônico e 

o desenvolvimento dos projetos de sistemas prediais que, após compatibilização, são 

essenciais para orçamentos. Além disso, ressalta-se a importância da implementação 

de um canteiro educativo que dialogicamente proponha atividades que antecipem a 

atuação e potencialidades do edifício. 

- Do ponto de vista operacional, precisa-se de planejamento do complexo educacional 

proposto por meio de estatuto/minuta para alinhamento conceitual-estratégico e 

constituição de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos 

públicos (federal, estadual e municipal). 
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- Propor uma visão holística na discussão da cadeia produtiva da construção civil 

ampliando para temas que revelam a relação íntima do homem com o planeta: 

reciclagem, produção de alimentos, mobilidade, produção local e diversidade cultural. 

Por fim, aos interessados, sugere-se a leitura da cartilha22 que coloca o projeto 

coordenado pelo arquiteto Nicholas Grimshaw para a fábrica de móveis Herman Miller, em 

Bath, Inglaterra, ao lado dos anseios de seu cliente Max De Pree. Se, porventura, o edifício 

em Ouro Branco vir a ser construído, é desejável que os mesmos princípios de indeterminação 

e abertura sejam abraçados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Anexo F presente ao final deste trabalho. 
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APÊNDICE A – GRANDS ATELIERS D’ISLE D’ABEAU: ENTREVISTA COM O 

COORDENADOR PEDAGÓGICO BRUNO VINCENT 

Data da entrevista: 28/04/2016  

Local: Villefontaine, França 

Entrevistador: Ludovic Malbet e Marcos Mascarenhas Franchini de Oliveira 

Transcrição e Tradução: Marcos Mascarenhas Franchini de Oliveira 

Gravação: Nattalia Bom Conselho Maurício 

Data da transcrição: 30/05/2016 

0’0” Marcos Franchini (MF) Nosso trabalho busca fazer a aproximação entre os 

engenheiros, arquitetos e artistas e então, neste início da pesquisa, nós estamos fazendo uma 

revisão bibliográfica sobre o ensino e pedagogia nos cursos de construção e também 

gostaríamos de contemplar esta aproximação com as empresas e a academias. E, por isso, que 

é tão importante estudar este centro, pois vocês conseguiram durante os últimos 14 anos fazer 

isso. Discutindo com meu orientador, acreditamos que coletar os dados no lugar é 

fundamental, além de interessante, para complementar os artigos que são encontrados na 

internet. Eu, inclusive, redigi um artigo sobre os Grands Ateliers d’Isle d’Abeau (GAIA) para 

uma disciplina do mestrado no último semestre e, no momento, estou partindo para a 

elaboração da dissertação.  

Nós fizemos contato com a Gerdau/Açominas, indústria produtora de perfis laminados 

de aço, que se mostraram interessados em construir um centro de pesquisas para difusão da 

sua indústria, mas que seja também aliado à academia e ao trabalho de jovens arquitetos.   

No Brasil, se vamos em uma universidade, poucos alunos tiveram a oportunidade de 

materializar alguma coisa e esta relação entre o que estão projetando com a matéria é bem 

distante. Eles estão todo o tempo nos computadores e não fazem tantas coisas concretas. 

Quando vemos vídeos de trabalhos realizados nos GAIA, podemos ver parte do que já 

fizeram, na busca de trabalhar a escala 1:1 que é bastante interessante. Lá, muitas vezes, 

trabalhamos com maquete mas não com o espaço de fato. Esta prática é bastante importante, 

sobretudo, para que as iniciativas tenham uma relação com a indústria e não sejam sempre 

feitas de maneira artesanal. 
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02’50” Bruno Vincent (BV) Muito bem! Como vocês querem fazer? Vocês estarão 

aqui por quanto tempo? Pela caminhada até esta sala, acho que vocês puderam perceber que 

há bastante atividade por aqui! Estamos com três escolas neste momento trabalhando em dois 

projetos: a escola de Grenoble e a escola de Lyon, que trabalham no mesmo projeto “Terra 

Nostra”, que é um edifício protótipo em madeira e terra e será exposto no Musée des 

Confluences, em Lyon, durante o congresso mundial sobre construções em terra e, para essa 

ocasião, as escolas propuseram expor esse prédio protótipo. E, também, está aqui a escola de 

St Etienne, que está fazendo um protótipo para renovação, ou melhor, um objeto que será 

plugado em um edifício existente com uma varanda externa e um prolongamento interno desta 

varanda. Então, isto é um pouco do que está visível aqui. Lyon e Grenoble tratam de um 

projeto que é bem mais ambicioso e é, portanto, mais lento dado que sua concepção durou um 

ano pelas duas escolas e agora estamos na fase de construção que vai durar no total quatro 

meses, com término em maio, para levar a estrutura à Lyon. Já a proposta de St Etienne se 

enquadra no tipo de atividade mais habitual dos GAIA onde, ao longo de cinco dias, as 

escolas produzem um projeto que foi concebido anteriormente pelos alunos. 

05’11”(MF) Como funciona normalmente? Como são propostos os workshops aqui? 

05’15”(BV) Então, os GAIA fazem parte de um grupo mandatório público (GIP) que 

possui como membros escolas de arte, arquitetura e engenharia. Se remontarmos a gênese dos 

GAIA, há 14 anos, ele nasce no impulso de professores que tinham uma constatação similar 

com a apresentada pelo trabalho de vocês, ou seja, arquitetos trabalhavam bastante nos seus 

projetos mas raramente com suas mãos, e não chegavam a tocar a matéria.  

Inicialmente, durante os três primeiros anos (1995-1997), o formato se dava através de 

encontros em finais de semana em que professores e alunos de três cursos diferentes 

(engenheiros, arquitetos e artistas) faziam trabalhos de experimentação em estacionamentos. 

Quando o Ministério da Cultura viu o sucesso dos trabalhos e das investigações propostas, 

eles acharam uma boa ideia. Eles viram uma possibilidade de construir um espaço físico que 

pudesse formalizar e incentivar outros tipos de atividade, foi assim que o prédio dos GAIA 

nasceu. Em 2002, foi implementado o primeiro módulo pedagógico. No início, haviam 

algumas escolas membros e fundadoras, onde compunham seis de arquitetura, três escolas de 

arte e duas escolas de engenharia. Esta era a formação inicial, que hoje engordou um pouco: 

atualmente são membros oito escolas de arquitetura onde Clement Ferrant, Grenoble, 

Montpellier, Paris Malaquais, Lyon, St Etienne são as fundadoras e Paris Belleville e 

Versailles que são membros há 2 anos. Depois, três escolas de arte (Lyon, Grenoble e St 
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Etienne) e duas escolas de engenharia (INSA e ENTPE, ambas de Lyon).  Outros 

estabelecimentos fazem parte como o CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), 

FFB : Fédération Française du Bâtiment.(Federação Francesa de Edifícios) e a CAPEB : 

Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment. Esta é a constituição dos 

membros dos GAIA e todas as escolas francesas são convidadas para vir através de uma 

chamada de trabalhos que acontece no mês de fevereiro de cada ano. 

08’39”(MF) Então há uma chamada para proposição dos workshops? 

08’40”(BV) Exatamente! Após lançado o edital, todos podem responder para vir 

trabalhar aqui. Esta é a teoria mas, na prática, as escolas membros possuem facilidades e 

subsídio do ministério da cultura para vir mas, caso contrário, nós aceitamos toda proposta 

que queira trabalhar aqui. A forma básica dos workshops se desenvolve em cinco dias (de 

segunda à sexta-feira) e, depois, sobretudo nossa equipe de construção e corpo técnico está 

presente para auxiliar no trabalho.  

09’14”(MF) Por exemplo, nesta oficina em que estão trabalhando a terra como 

matéria. É possível a participação de alguém estrangeiro ou se inscrever sem ser da escola?  

09’25”(BV) Então, é um pouco complicado quando é um workshop normal, já que a 

escola que organiza suas pesquisas com sua modalidade pedagógica, seus professores e seus 

estudantes.  

09’43”(MF) Entre esses alunos, há uma mistura de períodos que cursam? 

09’45”(BV) Depende, são as próprias escolas que decidem como dividir. Nós 

recebemos uma ferramenta de planejamento como este (nos mostra uma ficha já preenchida) 

e, caso algum aluno tenha interesse em participar é mais simples se inscrever diretamente nas 

escolas. Digamos que a forma mais lógica é a partir das escolas que vêm trabalhar nos GAIA. 

10’34”(MF) Quantos workshops em média são realizados aqui? 

10’37”(BV) 50 por ano é a média desde 2012.  

11’10” Ludovic Malbet (LM) Algumas escolas estrangeiras vêm aqui com algum 

módulo pedagógico específicos? 

11’20”(BV) Várias escolas já vieram e o processo é de forma similar à que expliquei 

anteriormente. Algumas são parceiras de trabalho e intercâmbio de escolas francesas. Entre os 

workshops que tivemos estão a visiting school da AA de Londres e da DELFT da Holanda. 

Nós tentamos acomodar todos e todas iniciativas que se mostram possíveis!  
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12’24”(MF) Como é a relação entre os braços que compõe os Grandes Ateliês? Eu li 

sobre o Amàco, Arches e Astus. Como funciona de fato? Todos estão juntos? 

12’37”( (BV) Nem todos estão juntos. O Amàco é um projeto realizado pelos GAIA 

onde procuramos investimentos de pesquisa através da participação de um concurso lançado 

em nível nacional. Quem levou este projeto adiante foram pessoas muito próximas ao 

laboratório CRAterre, que reproduziram, principalmente, com dois pesquisadores engenheiros 

para realizar este projeto e conseguimos ter sucesso neste concurso e, há oito anos podemos 

dizer que somos bem consistentes. Atualmente, o laboratório Amàco passou a integrar os 

GAIA. São 10 pesquisadores mais 2 líderes da equipe e eles trabalham no seio deste espaço, 

mas com autonomia em relação às outras atividades. 

13’49”(LM) Ele funciona como um laboratório de pesquisa como em qualquer escola 

de arquitetura? 

13’52”(BV) É um pouco diferente pois eles podem tirar proveito de toda estrutura do 

ateliê e além de também organizar workshops por conta própria e utilizar as ferramentas e 

estrutura daqui. Eles possuem uma verba e orçamentos próprios, pesquisadores próprios que 

são assalariados. Digamos que são duas entidades um pouco distintas entre a experimentação 

e o laboratório de pesquisa.  

14’41”(MF) Arches? Também faz parte da pesquisa daqui? 

14’45”(BV) O Arches é uma outra coisa. Dentro do concurso de grandes 

investimentos, Arches foi um projeto que depositamos o dossiê mas que não tivemos sucesso 

e aprovação.  

15’05”(MF) E Asstus ?  

15’14”(BV) É completamente outra coisa! É um outro projeto que está em 

desenvolvimento que ainda não chegou em seu fim. No momento, ele está em 

desenvolvimento na CCI Nord Isère (Câmara de Comércio e da Indústria da região de Nord 

Isère) e não há tantas pessoas que trabalham neste projeto, e, logo este projeto ainda não foi 

finalizado. A ideia deste projeto é estabelecer um grande corredor do qual fazemos parte e é 

dedicado sobretudo para se estabelecer um contato maior empresas e a indústria. 

15’46”(LM) CCI é a Câmara de Comércio não é mesmo? 

15’50”(BV) Eles vão dar suporte do lado industrial e nós vamos nos verter para o lado 

da formação, e Asstus tem como efeito de apoio em formar os artesãos e trabalhadores da 



 
 

113 

indústria que não possuem uma formação inicial. Como não é um projeto concluído e 

concreto, não tenho como prever o desdobramento dele. Pode ser que estes trabalhadores vão 

fazer uma continuação da sua formação aqui, mas, enfim, este projeto ainda não está bem 

definido. 

16’31”(MF) Voltando aos workshops. Vimos que há todos os equipamentos por aqui 

mas há pessoas para ajudar os alunos à se virarem ? Como que funciona a dinâmica? 

16’42”(BV) Temos as equipes pedagógicas que são próprias de cada escola assim 

como os estudantes, e aqui temos uma plataforma de utilização com meios técnicos e meios 

pessoais pois há dois chefes de ateliê e de logística. Quando o planejamento é feito e decidem 

realizar um trabalho aqui, os professores nos passam uma lista de material, de equipamentos e 

o espaço que eles vão precisar. Procuramos nos organizar em função do planejamento deles. 

Às vezes é necessário misturar as escolas, diferentes atividades simultâneas e uma vez que 

isso é feito os estudantes chegam aqui no período matutino e têm uma explicação inicial de 

como usar as máquinas. Temos diferentes gamas de máquinas que são utilizadas pelos 

estudantes em autonomia completa, outras que são de acesso restrito e necessitam de 

supervisão. Estes são os aspectos dos GAIA e não tivemos, até hoje, nenhum acidente grave 

mas não é tão simples trabalhar nas máquinas quando as pessoas não possuem uma formação 

anterior de como utilizá-las.  

19’08”(LM) Há uma linha pedagógica desenvolvida pelos GAIA ou sempre são os 

professores que trazem com suas proposições?   

19’17”(BV) O fio condutor daqui é a experimentação em grande escala, na escala 1:1 

e a experimentação de projetos de arquitetura ou de construção. Os materiais ou modo 

construtivo ficam por conta de cada escola e ao cargo de cada professor pois há professores 

que oferecem oficinas puramente de construção, outros arquitetos que trabalham de forma 

interdisciplinar, e mesmo oficinas oferecidas por artistas, por exemplo. Isto traz cores 

diferentes e vocês podem ver na apresentação no nosso site e mesmo no nosso terreno que 

tudo é bem misturado entre a construção ou investigação de um produto específico e trabalhos 

que são bem expressivos! 

20’21”(MF) Como funciona os editais para chamada das oficinas? 

20’28”(BV) É naturalmente. Desde 2002, temos este regime de 50 oficinas por ano e 

procuramos contemplar todas estas no nosso planejamento. Então, digamos que não temos 

muito para filtrar. Há uma reunião através de assembleias com os coordenadores pedagógicos 
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para orientá-los sobre nossa atuação. Se, por acaso, uma escola se identifica, eles podem 

entrar em contato. 

21’25”(MF) E a verba para cada oficina e para gestão deste espaço? 

21’32”(BV) Nós somos financiados 85%, talvez até um pouco mais, pelo Ministério 

da Cultura, ou seja, pelo Estado. Temos alguns subsídios anexos que vêm para um ou outro 

projeto específico que faz utilização do nosso maquinário.  

22:07”(BV) É isso, em linhas gerais, nosso funcionamento! 

22’17”(LM) Por acaso vocês possuem relação com o CSTB (Centro Científico e 

Técnico das Edificações) para subsidio e escolha do material, digo isto para incentivo da 

experimentação. 

22’23”(BV) Ele é um dos membros fundadores! O nosso presidente atual é também 

pesquisador do CSTB. E, sempre, esteve presente e acompanhou as atividades dos GAIA. 

Mas, eles nunca utilizaram nosso espaço como lugar de experimentação. São pessoas mais de 

observação. Espero que por agora, talvez isso mude! 

23’25”(BV) O que proponho agora é almoçar e depois, nesta tarde, fazer uma 

visitação nos nossos espaços. Que tal? 
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APÊNDICE B – OBRAS ANÁLOGAS 
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ANEXO A - DIAGRAMA DINÂMICO: CITÉ DE LA CONSTRUCTION DURABLE 

 

  
Fonte: AMÀCO (2013) 
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ANEXO B - FAZENDA CARREIRAS: PROCESSO TOMBAMENTO . IEPHA/MG 

Fonte: IEPHA (2000) 

Figura 1 – Planta de Perímetro e Entorno da Fazenda Carreiras 

 

 

Figura 2 – Planta de Materiais 
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Figura 3 – Fachada Lateral Direita 

 

 

Figura 4 – Fachada Posterior / Corte Transversal 
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Figura 5 – Corte Longitudinal 

 
 

Figura 6 – Paiol 

 
 

 

 

 



 
 

123 

ANEXO C – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FAZENDA CARREIRAS 

 

Fonte: AMALPA – Associação dos Municípios do Alto Paraopeba disponibilizado mediante 

arquivos nos formatos pdf. e dwg. 

Responsável Técnico: Marcos Antônio Lopes Tinôco – CREA/MG 34.210/D 

Data: 9 de Outubro de 2017 
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ANEXO D - ANÁLISE DE RECURSOS NATURAIS E RECOMENDAÇÕES 

BÁSICAS PARA PROJETO ARQUITETÔNICO PRELIMINAR  

Colaboração: Arquiteta Urbanista Luciana Penha Carvalho, especialista em consultoria de 

conforto ambiental e desempenho de edifícios 

 

Para identificar as soluções energéticas mais apropriadas para o projeto foi necessário 

estabelecer características básicas ou comuns a um projeto institucional em termos 

energéticos e de conforto térmico. Para isso foram adotados valores constantes em normas e 

regulamentos técnicos, como a ASHRAE 90.1/2010, ASHRAE 55, RTQ-C do INMETRO, 

entre outros. A modelagem energética foi realizada no programa de simulação OpenStudio 

EnergyPlus23 para servir como base comparativa das propostas de melhorias elaboradas. As 

informações de cores, aberturas e elementos de sombreamento seguiram as especificações do 

projeto arquitetônico. 

A modelagem seguiu como guia as recomendações do Handbook of Fundamentals da 

ASHRAE24, com padrões de ocupação, iluminação e equipamentos, além de características 

construtivas sugeridas pela ASHRAE 189.1-2009 para a zona climática 2. O arquivo 

climático utilizado é da cidade de Ouro Branco - MG, em formato epw, e foi obtido através do 

site do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) (LABEEE-SC). 

O pré-dimensionamento do sistema fotovoltaico foi realizado na plataforma 

“Simulador Solar” desenvolvido pelo Instituto Ideal por meio do programa América do Sol.25 

 

 

 

                                                
23 O EnergyPlus é uma ferramenta para simulação energética de edifícios utilizada por engenheiros, arquitetos e 
pesquisadores para modelar o consumo energético – para aquecimento, resfriamento, ventilação, iluminação e 
equipamentos – bem como o uso de água em edifícios. Foi desenvolvida pelo Departamento de Energia dos 
Estados Unidos (U.S Department of Energy – DOE). 
24 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). A associação tem 
como foco sistemas para edifícios, eficiência energética, qualidade do ar interno, refrigeração e sustentabilidade, 
promovendo o avanço dessas matérias através de pesquisa, desenvolvimento e publicação de normas, além de 
educação continuada. 
25 Disponível no sítio online: http://www.americadosol.org/simulador/. 
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Caracterização do Clima de Ouro Branco 

Para realizar a análise do clima foi necessário verificar a disponibilidade do arquivo 

climático da região em formato adequado (TMY, EPW), já que tal dado é fundamental para a 

seleção das melhores estratégias de projeto para garantir ótimos níveis de conforto ambiental 

e eficiência energética da edificação. O arquivo climático da cidade de Ouro Branco-MG está 

disponível nessas condições e foi utilizado para as análises.  

Temperatura Média 

Com relação à análise da Temperatura Média, pode-se concluir que as temperaturas 

são amenas, estando 58% do ano na faixa de 0 a 21°C e 42% na faixa de 21 a 27°C, como 

mostra a Figura 1. 

Figura 1 – Temperatura média anual em Ouro Branco - MG 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

O clima local demanda, na maior parte do ano, ações de resfriamento (Figura 2), 

totalizando 753 graus-dia de resfriamento. Os meses críticos englobam o período da 

Primavera-Verão (Novembro a Março) e o mês de maior demanda por resfriamento é 

Novembro, ainda na estação da Primavera. Nos meses de Outono-Inverno há necessidade de 

aquecimento importante (Figura 3), com destaque para o mês de Junho. A necessidade de 

aquecimento totaliza 142 graus-dia por ano. 

A semana que representa o cenário crítico para aquecimento é do dia 12 a 18 de Junho, 

enquanto para o resfriamento o período de 22 a 28 de Novembro deve ser observado. 
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Figura 2 – Dias de resfriamento para Ouro Branco - MG 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

Figura 3 – Dias de aquecimento para Ouro Branco – MG 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

Recursos de ventos 

De acordo com análise do arquivo climático é possível concluir que a predominância 

de ventos para o local ao longo do ano se dá na porção Sudeste, conforme mostra a Figura 4. 

Figura 4 – Recursos de ventos anual em Ouro Branco - MG 

 
Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 
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Tendo em vista que o mês de maior necessidade de resfriamento é Novembro, torna-se 

interessante observar o comportamento dos ventos nesse período (Figura 5). Vemos que a 

porção Sudeste apresenta bom recurso de vento, mas a Leste também tem grande destaque. 

Aqui também se observam ventos com boa frequência também na região Norte noroeste. 

Figura 5 – Recursos de ventos para o mês de Novembro em Ouro Branco - MG 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

É necessário também observar a frequência e intensidade dos ventos no período mais 

frio, isto é, aquele que demanda mais horas de aquecimento. Para o mês crítico de Junho 

observa-se predominância de ventos na porção Sudeste (Figura 6). 

Figura 6 – Recursos de ventos para o mês de Junho em Ouro Branco - MG 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 
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Umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar é alta durante o ano todo, estando acima de 80% durante 

57% do período. A umidade mais baixa (faixa de 40 a 60%) ocorre de Maio a Setembro, 

sendo este último mês o mais seco do ano, como pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 – Umidade relativa do ar média anual 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

As estratégias de projeto para o clima de Ouro Branco sugerem o uso de sombreamento de 

aberturas transparentes (14,1%), aliado ao ganho de calor interno (49%) juntamente com 

ganho de calor através de exposição solar (11%), envoltória de grande inércia térmica (similar 

ao adobe, taipa de pilão ou de mão ou paredes com bom isolamento térmico) e 

desumidificação (25,3%). O resfriamento e aquecimento artificial é recomendado para 2,3% e 

2,6% do período anual, respectivamente (Figura 8).  

Figura 8 – Carta psicométrica de Ouro Branco - MG 

 

Fonte: ASHRAE 55 e Handbook of Fundamentals, Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 
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Figura 9 – Legenda com indicação de melhores estratégias de projeto  

 

Fonte: ASHRAE 55 e Handbook of Fundamentals, Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

Setorização do projeto de acordo com demandas de conforto 

Para que seja possível condicionar cada área do edifício de acordo com suas 

necessidades (aquecimento, resfriamento, umidificação, desumidificação etc.) recomenda-se 

agrupar aquelas cujas demandas mais se assemelhem, bem como suas ocupações sejam em 

períodos iguais. 

Apesar do clima de Ouro Branco apresentar predominância de dias com necessidade 

de resfriamento, há também a necessidade importante de aquecimento no Inverno. A fim de 

identificar as melhores porções do terreno para acomodar todos os ambientes o ideal é testar a 

implantação do projeto preliminar em simulação.  

O agrupamento de ambientes de características semelhantes auxilia na solução de 

conforto e eficiência térmica do edifício. Ainda assim, com informações sobre o programa de 

atividades do edifício foi possível elaborar uma classificação simples dos espaços que pode 

servir como guia para a setorização do projeto (Figura 10). 

Observando os recursos de ventos para os meses de Junho e Novembro – em que as 

demandas por aquecimento e resfriamento são as maiores do ano, respectivamente – observa-

se que é possível testar o agrupamento de ambientes de carga interna alta (como o galpão, 
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oficinas e salas de aula) na porção Noroeste do terreno. Essa porção em Novembro recebe 

bom recurso de vento, que pode amenizar o calor interno, enquanto em Junho essa incidência 

diminui. No Inverno, a carga interna representada pela grande quantidade de pessoas em um 

nível metabólico mais alto é um fator que contribui com a redução da demanda por 

aquecimento desses espaços. 

Figura 10 – Características e classificação de ambientes 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

Sugere-se o agrupamento de ambientes com número de ocupantes, período ocupação e 

previsão de cargas similar. Assim, faz sentido posicionar nas proximidades espaços com 

período de ocupação prolongada e com grande número de ocupantes (ex. galpão + salas de 

aula). 

As figuras abaixo ilustram as simulações de desempenho do edifício após 

desenvolvimentos da volumetria básica inicial (BASELINE). Leva-se em conta a orientação 

do edifício e a proporção de área transparente por fachada (WWR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 m²

Quantidade Ocupantes Período ocupação Ilumin. (W/m²)* Equip.** Ativ. Metabólica**

1 50 Prolongado 12,9 295
2 25 Prolongado 10,7 115
1 15 Prolongado 9,7 10,8 115
1 - Não prolongado 9,7 10,8 115
1 - Não prolongado 12,9 295
1 8 Prolongado 9,7 10,8 115
1 120 Não prolongado 11,6 95
1 8 Prolongado 12,7 115
1 - Não prolongado 9,6 160
1 - Não prolongado 5 -
1 50 Não prolongado 10,7 160

*Com base no Método das Atividades do RTQ-C para Nível A
**Com base no Handbook of Fundamentals - ASHRAE

Previsão de cargas internas
Área total estimada

Auditório
Biblioteca
Cantina
Banheiros
Cozinha para estudantes

Programa

Galpão - montagem protótipos
Sala de aula 1
Ateliê (laboratório computadores)
Laboratório de prototipagem
Marcenaria
Administração
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Figura 11 – 1a Análise a partir de volumetria inicial e áreas transparentes por fachada 

 

 

      

 

   

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

 

BASELINE 30° 45° 60° 90°
EUI 31,78 31,76 31,77 31,81 31,89

Net	Energy	Use
*Com	daylight	control Norte Leste Sul Oeste EUI EUI	(kWh/m²) GJ

BASELINE 28 49 28 36 17,7 55,8 218,9
WWR	A 25 45 25 30 16,42
WWR	B 20 40 20 25 16,35
WWR	C 15 35 15 20 16,4
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 Em uma segunda análise, analisou-se a recomendação do uso da Taipa/Adobe em 

comparação com outros materiais e a relação das aberturas recomendadas na primeira análise 

e uso de iluminação e ventilação natural. Obtêm-se uma redução de 8% no consumo inicial. 

Figura 12 – 2a Análise 

  

 

  

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 

25 cm
BASELINE Taipa Tijolo 2 Tijolo 3 Placa cimentícia

U (W/m².K) 0,781 3,97 2,65 1,85 0,057
EUI (kBtu/ft²) 31,78 29,13 31,05 30,44 31,44

ASHRAE 55 Comfort 4350,33 4535 4516,13 4500 4361,33

Adobe + WWR B + Daylighting
EUI 16,29 kBtu/ft² 8% REDUÇÃO DO BASELINE

Net Energy use 201,48 GJ
EUI 51,4 KWh/m²



 
 

133 

Realizou-se uma terceira análise em virtude de adaptações necessárias no projeto, ao 

se inserir outros materiais complementares à taipa na envoltória e alterações nos elementos de 

sombreamento. Obteve-se um desempenho 15% melhor que o projeto inicial. A área 

destinada às superfícies de Painel Fotovoltaico é de 243m2 para geração de 47,95 MWh. 

Figura 13 – 3a Análise. Desempenho final 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Franchini / Luciana Carvalho, 2017 
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ANEXO E – CÁLCULO ESTRUTURAL 

Colaboração: Heide Frances Batista (Engenheiro Civil, mestrando MECOM – UFOP) 

Software utilizado: SAP 2000 

Etapa de verificação de Cargas (27/07/2017) 
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Indicações de tipos de Ligações (09/09/2017) 

Fonte: BAIÃO FILHO, O. T.; SILVA A. C. V. LIGAÇÕES PARA ESTRUTURAS DE AÇO 

– Guia Prático para Estruturas com Perfis Laminados. 1a Edição, 2004. 294.p. 
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Indicações de Contraventamentos (03/10/2017) 

 

Revisão Auditório e Contraventamentos (30/10/2017) 
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Análise de pontos críticos, deslocamentos por vento (30/10/2017) 
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ANEXO F – A STATEMENT OF EXPECTATIONS: Projeto de Nicholas Grimshaw para 

fábrica de móveis Herman Miller em Bath, Inglaterra no ano de 1976 e os anseios de seu 

cliente Max De Pree no ano anterior. 

Fonte: http://www.metropolismag.com/architecture/workplace-architecture/herman-millers-

12-rules-to-design-by. Acesso em: 1 nov. 2017. 
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