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R e s u m o  

 

RESUMO 

 
O Planejamento Urbano precisa lidar, neste início do século XXI, com espaços constituídos por uma 

tessitura de sistemas complexos, de ordem social, econômica, cultural, tecnológica e ecológica, 

interligados e interdependentes, cujo funcionamento é dependente de recursos naturais e humanos 

escassos e desigualmente distribuídos.  Tendo em consideração o contexto contemporâneo de 

transformação tecnológica e aprofundamento das relações globais, nos chama a atenção o 

descompasso entre, por um lado, o uso de tecnologias da informação avançadas dentro das práticas 

e da pesquisa em Planejamento Urbano, e por outro, a integração destas ao ensino de Planejamento 

Urbano.  Este trabalho aborda o processo de formação profissional do planejador urbano – mais 

especificamente, o arquiteto e urbanista, titulação característica do sistema de ensino superior do 

Brasil – em sua relação com as ferramentas disponibilizadas pelas Tecnologias da Informação (TI). 

Buscou-se, neste estudo, compreender os mecanismos de inserção de tecnologias computacionais 

avançadas em práticas pedagógicas de arquitetura e urbanismo, de forma a orientar a construção de 

um instrumento de projeto instrucional, voltado para a integração de conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo em atividades de ensino de Planejamento Urbano. Este estudo consiste 

de reflexões sobre a literatura que aborda a pedagogia no ensino superior, em particular no que diz 

respeito nas práticas de ensino de Arquitetura e Urbanismo; de um levantamento das tecnologias 

computacionais avançadas utilizadas na prática e pesquisa em Planejamento Urbano; da construção 

do instrumento para projeto instrucional de integração de conhecimentos tecnológicos, pedagógicos 

e de conteúdos em Planejamento Urbano; e no projeto, implementação e avaliação de dois 

experimentos de integração tecnológica realizados a partir do uso deste instrumento. Os 

experimentos constaram da modelagem procedural e paramétrica de uma fração urbana real, e da 

simulação urbana das transformações de uso do solo em uma situação hipotética. Estes modelos 

foram implementados na forma de intervenções transversais nos ateliers de Projeto Integrado do 

sexto e sétimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, a partir de métodos pedagógicos de aprendizagem situada, com elementos derivados da 

teoria da aprendizagem experiencial e do construcionismo. As atividades foram avaliadas utilizando 

métodos mistos qualitativos e quantitativos organizados através de questionários aplicados com os 

participantes dos experimentos de integração tecnológica. Observamos que foi viável trabalhar no 

ensino de graduação com ferramentas tecnológicas que representam campos de inovação avançada 

nas práticas de planejamento urbano, sem a necessidade de deslocamento de recursos excepcionais 

ou de mudanças profundas na macroestrutura curricular vigente. O produto construído pelos alunos 

e os dados levantados em questionários demonstram que as ferramentas tecnológicas propiciaram 

boas condições de engajamento dos alunos nas atividades, forneceram auxílio de produção às 

tarefas propostas, e ao fazê-lo, suscitaram a construção de novas perspectivas, conhecimentos, e a 

emergência de novos paradigmas para o processo de planejamento e projeto. As metodologias de 

aprendizagem situada e experiencial tiveram maior sucesso na medida em que se aproximaram mais 

do contexto dos alunos e da realidade de planejamento e projeto sobre a qual pretendem agir. 

Consideram-se como possíveis desdobramentos da pesquisa a incorporação das atividades no curso 

de Arquitetura e Urbanismo, a extensão dos experimentos para outras tecnologias, o 

aprofundamento e revisão do instrumento de projeto instrucional, e sua disponibilização pública na 

forma de uma base de dados online. 

Palavras-chave: Ensino de planejamento urbano; Integração pedagógica de tecnologias; 
Modelagem Procedural; Simulação urbana. 



A b s t r a c t  

 

ABSTRACT 

 

Urban planning in the 21st century needs to manage spaces built on a network of interlinked 

and interdependent social, economic, cultural, technological and ecologic complex systems, which 

depend on scarce and unevenly distributed natural and human resources. Within the contemporary 

context of technologic change and strengthening global relations, we are challenged by the 

perception of a rift between the ubiquitous adoption of new technologies in urban planning practices 

and these technologies’ absence within urban planning education activities. This thesis takes on the 

process of professional training for urban planning – and specifically, the training of architect-urban 

planners, as produced by the Brazilian higher education curricula – and its relationship with 

Information Technology (IT) tools. We sought to understand the mechanisms of advanced computer 

technology insertion into pedagogical practices in architecture and urban planning, so as to guide 

the construction of an instructional design instrument, aimed at the integration of technologic, 

pedagogical and content knowledge in urban planning education activities. This study consists of 

reflections on the literature regarding higher education pedagogy, especially concerning teaching 

practices for architecture and urban planning; of a mapping effort directed at advanced 

computational technologies employed in urban planning practice and research; of the construction 

of the aforementioned instructional design instrument for the integration of technologic, 

pedagogical and content knowledge in urban planning; and in the design, implementation and 

assessment of two technologic integration experiments built on this instructional design instrument. 

The experiments consisted of the procedural and parametric modeling of an actual urban space, and 

the urban simulation of land use changes within a hypothetical situation. These models were 

implemented in the form of transversal interventions within integrated design studios pertaining to 

the sixth and seventh semesters of the architecture and urban planning program in Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/Brazil. These were based on situated learning methods as 

well as elements of experiential learning and construcionism, The activities were assessed through 

mixed qualitative and quantitative methods, through written queries directed at the experiments’ 

participants. We observed the viability of working in a higher education context with advanced 

technological tools that represent innovations in the domain of urban planning, without needing to 

procure exceptional resources of effect deep changes in the existing curriculum framework. The 

student’s experimental product and the data collected from queries demonstrate that the IT tools 

provided good engagement levels among learners, offered production aids in task execution, and 

through this, brought about the construction of new perspectives and knowledge, and the 

emergence of new design and planning paradigms. Our applied situated and experiential learning 

methods achieved greater success as they approached the student’s actual context and their real 

planning and design targets. We envision the possibility for adoption of these activities into the 

Architecture and Urbanism teaching practices, for the extension of the experiments into applying 

other technologies, and for the revision and further development of the instructional design 

instrument, as well as its publication in the form of an openly accessible online database. 

 

Keywords: Urban planning education; Pedagogical technology integration; Procedural modeling; 
Urban simulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Planejamento Urbano como processo prático e objeto de discussão teórica precisa lidar, 

neste início do século XXI, com um espaço constituído por uma tessitura de sistemas complexos, 

de ordem social, econômica, cultural, tecnológica e ecológica, interligados e interdependentes, 

cujo funcionamento é dependente de recursos naturais e humanos escassos e desigualmente 

distribuídos.  

A compreensão destes sistemas – o conhecimento sobre os fenômenos urbanos – abarca 

ações multidisciplinares que refletem sobre conceitos como (para citar algumas categorias de 

destaque) a densidade urbana, metropolização, mobilidade (em seus diversos níveis), 

sustentabilidade (em seus muitos aspectos), vitalidade urbana, planejamento estratégico, 

design urbano, cultura, história e identidade, dentre outros tantos.  

Estas reflexões informam, então, os caminhos para ações que se propõem a minorar causas 

e efeitos das deficiências constatadas no funcionamento dos espaços urbanos. A abordagem 

profissional destes aspectos é realizada por especialistas que se apropriam do domínio prático 

do planejamento a partir do conhecimento que detêm e de seu lugar de autoridade na 

sociedade. Esta abordagem reflete-se, por fim, sobre o espaço urbano através de eventos – 

planos, projetos e conjuntos normativos – cujos efeitos reais derivam não só da ação desses 

profissionais, mas de todo os sistemas que compõem as sociedades urbanas.  

Tendo em consideração o contexto contemporâneo de transformação tecnológica e 

aprofundamento das relações globais, nos chama a atenção, a partir da experiência de sala de 

aula1, a constatação de um descompasso: embora seja crescente o aproveitamento das 

possibilidades providas pelos avanços em software computacional nas práticas de Planejamento 

Urbano e nas pesquisas em universidades e institutos, a implantação destas nos cursos de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo ainda é incipiente, restringindo-se em grande parte ao 

uso de ferramentas de desenho e modelagem geométrica de execução individual. A questão 

central desta pesquisa vem a ser, portanto, “De que forma podemos integrar tecnologias 

                                                             
1 Ao longo de quatro anos (2008-2012) o autor desta pesquisa ministrou disciplinas de representação 
gráfica (manual e computacional) e de Planejamento e Projeto Urbano (englobando diversos aspectos, 
dos conceitos gerais à intervenção urbana e projeto de novas ocupações) na Universidade Potiguar; e de 
outros quatro anos e meio (2010-2014) disciplinas de representação e linguagem (do desenho 
arquitetônico e urbano ao desenho de detalhes, utilizando destacadamente as ferramentas 
computacionais) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
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computacionais nas práticas de ensino de Planejamento, com o intuito de amenizar o atual 

descompasso entre os avanços práticos e conceituais da disciplina e as ferramentas utilizadas 

nos cursos de Arquitetura e Urbanismo?”. 

A hipótese que testaremos, assim, será de que ferramentas computacionais avançadas 

podem ser inseridas em atividades de ensino de planejamento urbano através de estratégias de 

integração entre conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo, sem a necessidade 

de deslocamento de recursos excepcionais ou de mudanças profundas na macroestrutura 

curricular vigente. 

Dentro deste contexto de sistemas de conhecimento e sistemas de ação dos espaços 

urbanos, este trabalho aborda o processo de formação de uma das categorias de profissionais 

envolvidos neste processo, o planejador urbano – mais especificamente, o arquiteto e urbanista, 

titulação característica do sistema de ensino superior do Brasil – em sua relação com as 

ferramentas disponibilizadas pelas Tecnologias da Informação (TI).  

A escolha do tema e a delimitação do objeto de estudo da tese tem origem em inquietações 

surgidas durante a prática do autor como professor universitário do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, atuando nas áreas de Planejamento e Projeto Urbano e Regional e de 

Representação e Linguagem.  

Este trabalho está vinculado ao Grupo de Estudos sobre Processos Urbanos 

Contemporâneos – GEPUC2, que trabalha de forma integrada com pesquisadores das áreas de 

Ciências Sociais, Geografia e Políticas Públicas3, para produzir conhecimento sobre os processos 

de formação e transformação das regiões urbanas e metropolitanas. 

Pretende-se aportar a esses grupos não somente elementos às suas análises como também 

ao exercício da planificação e das políticas públicas. Nesse sentido, busca-se, neste estudo, 

compreender os mecanismos de inserção de tecnologias computacionais avançadas em práticas 

pedagógicas de arquitetura e urbanismo, de forma a orientar a construção de um instrumento 

de projeto instrucional, voltado para a integração de conhecimentos tecnológicos, pedagógicos 

e de conteúdo em atividades de ensino de Planejamento Urbano. Para tanto, foi necessário 

aprofundar o entendimento das práticas pedagógicas em ensino superior, assim como das 

especificidades do ensino do Planejamento Urbano, tanto em sua concepção teórica como nos 

elementos que orientam sua prática; proceder com um mapeamento das tecnologias 

                                                             
2 Coordenado pela Professora Doutora Angela Lúcia Ferreira, orientadora deste estudo.  
3 Participantes do INCT Observatório das Metrópoles – Núcleo RMNatal 
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computacionais avançadas em planejamento urbano; e planejar e executar exercícios de 

integração de tecnologias computacionais avançadas dentro do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

Destaca-se que trabalhamos em nossas propostas primariamente com conceitos de 

planejamento urbano (portanto agindo na escala prática dos planos e escala espacial da cidade 

e do bairro) e não necessariamente de projeto urbano (o urban design, na nomenclatura inglesa, 

que abarcaria mais propriamente o desenho de elementos urbanísticos). Trabalhamos, não 

obstante, dentro dos componentes curriculares de Planejamento e Projeto Urbano e Regional, 

inseridos dentro de um curso de Arquitetura e Urbanismo, e portanto com sujeitos e métodos 

que dialogam constantemente com a linguagem do projeto. 

Com a finalidade de construir variáveis necessárias para a construção metodológica, 

analisamos, primeiramente, as publicações que tratam de práticas pedagógicas no contexto do 

planejamento urbano e a conceituação teórica que as enquadra no espectro das metodologias 

pedagógicas construtivistas. Este conteúdo foi encontrado em bibliografia dedicada aos temas 

do construtivismo e do ensino superior, e mais especificamente das metodologias de ensino em 

planejamento urbano, distribuídas principalmente em publicações nacionais – com destaque 

para os cadernos da ABEA (Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura e Urbanismo) e a 

revista Docência em Ensino Superior – e periódicos internacionais – com destaque para o Journal 

of Planning Education and Research e o Simulation & Gaming. 

Estudamos também, a partir de publicações especializadas – principalmente por variados 

periódicos internacionais – as ferramentas computacionais disponíveis para prática e pesquisa 

em Planejamento Urbano, avaliando a partir dessas descrições sua adequação ao contexto do 

ensino de projeto e planejamento urbano.  

Havendo avaliado as propostas e experiências de ensino e as ferramentas computacionais 

disponíveis, este estudo tem como proposta central o desenvolvimento de um instrumento para 

o planejamento de atividades pedagógicas que integram os métodos e tecnologias selecionados. 

Testamos este instrumento como parte integrante das atividades do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAU/UFRN) em duas experiências 

pedagógicas distintas, ao longo dos semestres letivos 2016.2, 2017.1 e 2017.2. A avaliação dos 

resultados das atividades deu-se através da aplicação de questionários orientados a uma 

abordagem de processamento de dados majoritariamente qualitativa, baseado em 
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questionários prévios e subsequentes e na metodologia de Bipolar Laddering (BLA – Análise 

Classificatória Bipolar), explanada no item 4 deste volume4. 

Como parte integrante desta busca pelo contato com ferramentas e métodos, foi realizado 

um estágio sanduíche no exterior, junto ao Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat 

(LMVC)5, em Barcelona/Espanha, entre setembro de 2015 e março de 2016, orientado pela 

profa. Dra. Maria Pilar Garcia Almirall, diretora do LMVC e subdiretora do CPSV6. Nesse período, 

o autor deste trabalho pôde trabalhar diretamente com pesquisa usando ferramentas GIS e de 

modelagem procedural, participando das atividades do laboratório e preparando material para 

publicação, além de conferenciar diretamente com a profa. Dra Maria Pilar Garcia Almirall, com 

o prof. Ernest Redondo Dominguez e outros professores e pesquisadores que se dedicam à 

pesquisa em ferramentas computacionais e educação em planejamento urbano. Durante este 

estágio na Europa, foi realizada também uma visita ao Centre for Advanced Spatial Analysis 

(CASA), associado à Bartlett School of Architecture, de Londres/Reino Unido, durante a qual 

foram realizadas entrevistas com os professores Michael Batty e Andrew Hudson-Smith, líderes 

do CASA. Outros contatos, realizados via videoconferência, incluíram o professor doutor Paul 

Waddell, da University of California, Berkeley/Estados Unidos e o pesquisador Arthur Hjorth, do 

Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling in the Learning Sciences, da 

Northwestern University (Evanstone, Estados Unidos). 

No âmbito das experiências pedagógicas, o autor participou, como parte da comissão 

pedagógica, do “EQUINOX - Atelier Internacional de Criação Urbana”, workshop de duas 

semanas de duração realizado na cidade de São Luís/Maranhão, em outubro de 2012; como 

                                                             
4 Destacamos que não foi preocupação central desta pesquisa testar a eficiência pedagógica das 
ferramentas – tema abordado por alguns dos estudos utilizados como referência –, mas sim seu processo 
de inserção curricular e a aceitação em sala de aula, a partir da experiência dos usuários, docentes e 
discentes. 
5 O LMVC foi criado no ano de 2000 e está vinculado ao Centre de Política de Sòl i Valoriacions (CPSV), da 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). O Laboratório desenvolve pesquisas em Arquitetura e 
Planejamento Urbano tendo como eixo central o uso de tecnologias digitais como plataforma para 
atender às necessidades específicas de cada ambiente. O LMVC trabalha em três linhas de pesquisa 
principais – o sensoriamento remoto em grande escala; o uso das tecnologias GIS na escala urbana; e o 
uso de Terrestrial Laser Scanner na escala mais aproximada do objeto arquitetônico. Dentre as atividades 
de divulgação de pesquisa do LMVC e do CPSV, destacam-se a publicação da Revista de Arquitetura, 
Ciudad y Entorno (ACE) e a organização do Congresso Internacional Ciudad y Territorio Virtual (CTV) – do 
qual o autor deste plano participou, apresentando aspectos desta pesquisa, na edição de 2014, realizada 
em Monterrey – México. 
6 A professora Pilar Garcia é doutora arquiteta pela Universitat Politècnica de Catalunya, e realiza 
pesquisas centradas na linha que aborda as tecnologias GIS, cartografia e pesquisa social quantitativa. 
Tem publicado, além de numerosos artigos em congressos e periódicos da área, o livro “SIG en la gestión 
de la información urbanística en el ámbito local”, específico a um dos temas centrais desta pesquisa de 
doutorado. 
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membro da comissão organizadora da oficina “Natal: Cenários Revelados”, realizado na UFRN 

em outubro de 2014; e como participante do workshop “São Paulo Skyline”, realizado em 

parceria entre a Architecture Association de Londres/Reino Unido e a Escola da Cidade, de São 

Paulo, em julho de 2015, que abordou o uso de modelagem paramétrica em arquitetura e 

projeto urbano. 

O autor deste trabalho também foi membro integrante do Núcleo Docente Estruturante do 

curso de Arquitetura e Urbanismo entre junho de 2012 e dezembro de 2014 (momento em que 

foi licenciado das atividades docentes para empreender esta pesquisa de doutorado), ambiente 

no qual discutiram-se as abordagens metodológicas do ensino integrado de Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo, e a revisão curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Cada uma das oportunidades experiências citadas, tanto em sala de aula, quanto em 

pesquisa, e em deliberação sobre a organização do ensino, contribuiu na fundamentação de 

nossas propostas para este trabalho. 

No item 1 deste trabalho, “Complexidade e Tecnologia Educacional”, apresentamos a 

problemática que direcionou a execução desta pesquisa, e apresentamos conceitos 

fundamentais que trabalharemos ao longo deste texto. No item 2, “Construção do 

Conhecimento em Planejamento”, buscamos reflexões na literatura sobre o ensino superior, em 

particular no que diz respeito nas práticas de ensino de Arquitetura e Urbanismo. No item 3, 

“Tecnologias Computacionais Aplicadas”, apresentamos as tecnologias computacionais 

avançadas utilizadas na prática e pesquisa em Planejamento Urbano e suas possibilidades de 

implementação em sala de aula. No item 4 “Planejamento de Atividades Pedagógicas”, 

delineamos nossa proposta de construção de um instrumento que, organiza os elementos de 

planejamento de atividades de integração de ferramentas computacionais no ensino de 

planejamento urbano. Nos itens 5 “Experimento: Modelagem Procedural” e 6 “Experimento: 

Simulação Urbana”, relatamos nossos experimentos de aplicação do instrumento descrito no 

item anterior. Encerramos este volume com nossas considerações finais acerca do processo e 

dos produtos dos experimentos e os direcionamentos futuros para o aprofundamento da 

pesquisa e aplicação dos resultados obtidos 
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1 COMPLEXIDADE E TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 

1.1 Desafios do Planejamento Urbano Contemporâneo 

 

Considerando-se que a tessitura social (e, portanto, o espaço urbano) apresenta uma 

conexão inseparável com as tecnologias e formas de comunicação disponíveis à sociedade 

(FANG, 1997), a “revolução informacional” verificada nas últimas décadas, ao permitir 

comunicação global virtualmente imediata, contribui, por um lado, para a complexidade dos 

desafios enfrentados pelo pensar e fazer urbanístico, enquanto proporciona, por outro, 

oportunidades para a exploração de novas perspectivas e aprofundamento conceitual – fato 

evidenciado pela formação e ampliação de grupos e redes de pesquisa científicas interessados 

nos fenômenos urbanos e metropolitanos. Esta “revolução” foi acompanhada pelo 

desenvolvimento de novos aparatos técnicos, entre os quais estão a tecnologia da informação 

aplicada ao planejamento e projeto urbano e regional, resultando em ferramentas que, como 

discutiremos à frente, têm destacadas aplicações nas práticas urbanísticas.  

Refletir sobre a formação do planejador urbano passa por refletir sobre a sua atuação 

profissional, e os desafios que fazem parte desta prática. Podemos considerar a existência de 

desafios práticos, políticos e pedagógicos. 

Os desafios práticos são advindos, em geral, da dimensão e complexidade dos sistemas 

urbanos. Trabalha-se com dados de abrangência e dimensões quantitativas crescentes e 

dificilmente apreensíveis sem auxílio de ferramentas específicas. O processamento de todos os 

fatores envolvidos nas dinâmicas urbanas, a proposição de intervenções e predição de seus 

resultados de forma eficiente, é uma tarefa que se apresenta, mesmo para profissionais 

especializados, tão difícil quanto essencial.  

Quando mencionamos a ideia de complexidade, o fazemos a partir de uma interpretação 

conceitual originada nas ciências matemáticas. Segundo esta interpretação, problemas 

complexos são problemas cuja solução, dada a quantidade de elementos envolvidos, requerem 

grande poder de processamento, além de ações integradas e interdisciplinares.  

Warren Weaver, em seu seminal artigo “Science and Complexity”, de 1948, descreve as 

categorias de problemas enfrentados pela ciência: os problemas de simplicidade, compostos por 

um pequeno número de variáveis (por exemplo: o movimento resultante da colisão de duas 

bolas de sinuca), cuja solução foi conquistada pela física e matemática do século XIX; os 
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problemas de complexidade desorganizada, compostos por um número muito elevado de 

variáveis com definição aleatória (por exemplo: a distribuição geral de um bilhão de objetos 

espalhados em um certo espaço), impossíveis de serem calculados individualmente, mas 

decifrados a partir das teorias estatísticas na primeira metade do século XX.  A estes, adicionava 

uma terceira categoria, a complexidade organizada, composta por um número intermediário de 

variáveis integradas em um todo orgânico, e portanto não resolvida pela matemática tradicional 

nem pela estatística: encontram-se nesta categoria os sistemas econômicos nacionais e globais, 

os comportamentos de grupos sociais, e outros questionamentos biológicos, médicos e de 

ciências políticas. Weaver visualizava a abertura de um novo ramo da ciência dedicado à 

compreensão e estudo deste novo tipo de desafio, e identificava em uma inovação tecnológica 

do pós-guerra – o computador – a principal ferramenta para a pesquisa destes problemas na 

segunda metade do século XX. Mais além do instrumento computacional, previa a colaboração 

entre especialistas de distintas áreas do conhecimento como fundamental para o avanço nesta 

vertente científica (WEAVER, 1948). 

Efetivamente, a visão de Weaver concretizou-se, por um lado na emergência das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação como elemento integral da produção, ciência e 

organização social ainda durante o século XX; e por outro, na criação do amplo campo 

interdisciplinar dos estudos da complexidade. Suas considerações continuam pertinentes sete 

décadas após a publicação de suas ideias7. Indo além dos campos das ciências da computação, 

biologia, ecologia, teoria da informação, genética, economia, entre outras, a compreensão dos 

sistemas complexos pode ser aplicada aos temas de interesse do planejamento urbano: 

“A comunidade urbana é um sistema composto por elementos 
interrelacionados, mas pouco se sabe sobre como a relação entre os 
elementos ocorre, ocorrerá, ou deve ocorrer. O tipo de conhecimento 
necessário pelo novo planejador urbano de atuação abrangente demanda 
que a profissão de planejador seja composta por grupos de homens e 
mulheres bem versados em filosofia contemporânea, trabalho social, 
legislação, ciências sociais, e projeto cívico. Nem todo planejador precisa ser 
profundamente conhecedor de todas essas áreas, mas cada um deve ter 
compreensão profunda de uma ou mais delas, e deve ser capaz de dar 
expressão persuasiva à sua compreensão (DAVIDOFF, 2000, apud JENSON, 
2007, p. 60)”8 

 

                                                             
7 O Santa Fe Institute (EUA), dedica-se aos estudos da complexidade em seus diversos aspectos, realiza 
pesquisas e e oferece cursos presenciais e à distância, incluindo MOOCs (Massively Online Open Courses 
– cursos online gratuitos e abertos a todos os interessados) que aprofundam conceitos relativos à 
complexidade. 
8 Tradução nossa. Dado a predominância de artigos originalmente em língua inglesa utilizados neste 
volume, optamos por incluir os trechos citados em formato traduzido. 
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A complexidade tem relação próxima com o conceito de comportamentos emergentes. 

Michael Batty (2013) considera que a compreensão da cidade contemporânea, do que a faz 

crescer, expandir-se, entrar em declínio, advém não do estudo das qualidades intrínsecas de 

lugares e espaços, mas através de relações – ou melhor, redes, entre eles. O conceito de 

“emergência” aplica-se ao surgimento dos comportamentos globais dos fenômenos – como o 

fenômeno urbano – que surgem a partir da interação de elementos locais do sistema 

(MVRDV/DSD, 2007) 

Esta leitura da complexidade – sistemas com múltiplas variáveis e relações orgânicas entre 

si, cuja interpretação exige abordagens interdisciplinares e cujas soluções não são únicas e 

inequívocas, “aceita a incerteza e concebe a organização” (MORIN, 2003, p.25). Sistemas 

complexos são altamente sensíveis às condições iniciais e pequenas alterações podem produzir 

grandes mudanças estruturais no sistema como um todo (CECCHINI e RIZZI, 2001). 

Interpretamos com este sentido o conceito que reaparecerá ao longo deste trabalho, e que 

influenciou não somente nossa interpretação dos problemas urbanos, mas dos problemas de 

ensino de planejamento urbano e da tecnologia envolvida nos experimentos que foram 

propostos durante esta pesquisa. 

Essa abordagem, quando aplicada ao problema das cidades, sinaliza, por sua vez, os 

desafios políticos enfrentados pelo planejador urbano. Uma das faces destes desafios encontra-

se na necessidade de alcançar soluções em um processo de planejamento participativo e 

democrático, junto a um conjunto de atores não-especialistas e não-técnicos, com informações, 

objetivos e interesses distintos, todos eles potencialmente envolvidos com a construção das 

intervenções propostas e afetados por seus resultados (WADDELL, 2002). As interações das 

pessoas com meio urbano adicionam ainda mais imprevisibilidade aos sistemas urbanos 

complexos, já que suas preferências são ligadas de uma forma também complexa e 

coevolucionária (CECCHINI e RIZZI, 2001). 

Por outro lado, o planejador urbano – e aqui destacamos o arquiteto e urbanista, como 

formação brasileira – divide (e disputa) o espaço da prática com outras categorias profissionais. 

A emergência das “smart cities”, em todo seu vocabulário e aparato tecnológico é um 

desenvolvimento sintomático deste desenvolvimento, abrindo um campo de discussões que 

engloba especialistas das áreas de computação, estatística e demografia, geografia e políticas 

públicas. Esta categoria de conhecimento e prática, focada em conceitos de sustentabilidade, 

eficiência da gestão e administração, é um meio no qual, como denunciado por Rem Koolhas 

(2014), os arquitetos e urbanistas têm pouca participação – ausência que acaba sendo um 
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detrimento à qualidade da discussão em torno do fazer cidade, enquanto ambiente humano e 

político. O domínio das TI é outro tema que requer constante atualização por parte dos 

arquitetos e urbanistas, sob o risco de perda de seu espaço no campo multidisciplinar do 

planejamento urbano. 

Uma primeira esfera dos desafios pedagógicos do planejamento urbano relaciona-se com 

os desafios políticos, na medida em que a negociação das proposições de práticas urbanísticas 

com agentes não-especialistas envolvidos na tomada de decisões de planejamento participativo 

depende da explanação destas proposições, seus motivos e respectivos resultados esperados. 

Os profissionais do planejamento atuam, assim, na educação informal dos cidadãos. 

“Paisagistas, engenheiros civis e de edificações e projetistas urbanos têm uma 
responsabilidade particularmente interessante e excitante de ajudar o 
público a se interessar, informar e ser fascinado por suas propostas” 
(FONSECA, VALLS, REDONDO, et al, 2016, p. 505) 

 

A segunda natureza dos desafios pedagógicos pôde ser constatada durante nossa 

experiência na docência de Planejamento Urbano e Regional, e corresponde à necessidade de 

transformar alunos universitários em novos profissionais preparados para atuar neste contexto 

de desafios da complexidade – e usar os estudos da complexidade como forma de superação 

das barreiras disciplinares, através da integração metodológica e de linguagem (CANEPARO, 

2007). É papel da universidade, e dentro dela dos departamentos e do corpo docente, viabilizar 

aos estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo a devida compreensão dos temas 

recorrentes e interrelacionados que temos mencionado, auxiliando a transformação destes 

fundamentos e referências em práticas de projeto adequadas. 

Um campo como o planejamento, fortemente ligado à ação, necessita de 
instituições nas quais estudiosos e praticantes colaborem com a educação e 
aprendizagem. Enquanto compartilhamos um desejo comum de melhorar 
nosso ambiente urbano, os hábitos mentais dos melhores acadêmicos 
tendem à generalização, ao mesmo tempo que os melhores profissionais 
buscam dominar as particularidades das situações (HACK, 2015, p. 227). 

 

Quais são, então, as perspectivas dos docentes frente às perspectivas de conciliação entre 

o domínio profissional e os conceitos generalistas explorados em sala de aula? Quais são suas 

perspectivas às tecnologias que podem atacar os problemas da complexidade e viabilizar esta 

conciliação? 

A incorporação das TI na sociedade deu forma a novas maneiras de interação 
em todos os níveis, da comunicação ao entretenimento, ao treinamento. No 
entanto, executar novas experiências de aprendizado usando TI não é um 
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processo fácil e sempre exitoso (FONSECA, REDONDO, VILLAGRASA, 2015, p. 
313-314). 

 

O que se pode verificar nos ambientes departamentais é que as novas tecnologias 

apresentam novos desafios aos professores. Se por um lado, as tradicionais tecnologias 

“analógicas” – o papel e caneta, o quadro e giz – são conhecidas, dominadas, estáveis e 

transparentes em seu funcionamento, as tecnologias digitais passam por constantes 

transformações e têm seu funcionamento interno oculto dos usuários. Ao mesmo tempo, 

Os professores muitas vezes têm experiência inadequada (ou inapropriada) 
com o uso de tecnologias digitais para ensino e aprendizagem. Muitos 
professores receberam seus diplomas em uma época em que a tecnologia 
educacional encontrava-se em um estágio de desenvolvimento muito 
diferente do qual se encontra hoje. Não é surpresa, portanto, que eles não se 
considerem suficientemente preparados para usar a tecnologia na sala de 
aula e muitas vezes não compreendem seu valor ou relevância para o ensino 
e aprendizagem. Adquirir uma nova base de conhecimentos e conjunto de 
habilidades pode ser desafiador, principalmente se for uma atividade que 
consume muito tempo e precisa ser encaixada em uma agenda ocupada. Mais 
que isso, esse conhecimento tem pouca chance de ser usado a não ser que os 
professores possam conceber usos de tecnologia que sejam consistentes com 
suas crenças pedagógicas preexistentes (KOEHLER e MISHRA, 2009, p.62). 

 

A conciliação entre os conhecimentos práticos, a tecnologia e o ensino depende, portanto, 

de uma atuação consciente, focada e confiante do corpo docente. Este foco é descrito por 

Matthew Koehler e Punya Mishra (2009) como a interseção de três componentes nucelares: os 

conteúdos, a pedagogia, e a tecnologia, além das relações mútuas entre estes (ver  

Figura 1) 

O conhecimento de conteúdo representa o domínio que o docente possui sobre a disciplina 

a ser aprendida ou ensinada; o conhecimento pedagógico diz respeito ao domínio que o docente 

tem dos processos e práticas ou métodos de ensino e aprendizagem; o conhecimento 

tecnológico tem definição difícil por manter-se em constante estado de fluxo. Estes 

conhecimentos relacionam-se entre si: o conhecimento de conteúdo pedagógico representa o 

núcleo do ensino, da aplicação curricular e avaliação; o conhecimento de conteúdo tecnológico 

liga as aplicações tecnológicas às práticas e conhecimento de um dado campo, e é fundamental 

para a construção de ferramentas para o ensino; o conhecimento tecnológico pedagógico 

representa a compreensão da maneira como o uso de determinadas tecnologias pode afetar o 

ensino e aprendizagem (KOEHLER e MISHRA, p.63-65). 
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Koehler e Mishra constroem a partir desta organização dos conhecimentos o seu modelo 

TPACK (Technical Pedagogical Content Knowledge), que caracterizam como  

a base para o ensino efetivo com a tecnologia, exigindo a compreensão da 
representação dos conceitos através do uso das tecnologias; técnicas 
pedagógicas que usam tecnologias de maneiras construtivas para ensinar 
conteúdo; conhecimento do que torna os conceitos difíceis ou fáceis de 
serem aprendidos e de como a tecnologia pode auxiliar na abordagem de 
alguns dos problemas enfrentados pelos alunos; conhecimento dos 
conhecimentos prévios dos alunos e de teorias de epistemologia; e 
conhecimento de como as tecnologias podem ser usadas para desenvolver 
novas ou fortalecer antigas epistemologias ou fortalecer a partir do 
conhecimento existente (KOEHLER e MISHRA, 2009). 

 
Figura 1 - O modelo TPACK e seus componentes de conhecimento 

 

 
Fonte: KOEHLER e MISHRA, 2009 

 

Tiramos proveito desta construção metodológica para orientar a organização, não somente 

desta pesquisa, mas da nossa atitude diante do uso das TI na sala de aula (e no planejamento 

destas práticas didáticas).  

Conscientes da responsabilidade de aproximar o ensino do planejamento urbano às 

práticas através de inovações em métodos didáticos, prefaciamos nossas considerações sobre a 

base conceitual da nossa proposta com uma exposição sobre as atuais condições do uso das TI 

no ensino de planejamento urbano em cursos superiores no Brasil e no exterior.  
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1.2 TI no ensino de Planejamento Urbano 

 
Entendemos a publicação em periódicos acadêmicos, dada a larga divulgação que alcançam 

se comparados aos planos de curso e currículos, como a maneira mais adequada de compartilhar 

processos e resultados experimentais para metodologias pedagógicas. Foi, portanto, nas bases 

de dados de periódicos internacionais que fizemos nossa investigação em busca de aplicações 

pedagógicas das tecnologias computacionais de auxílio ao planejamento urbano. Não foi, no 

entanto, tarefa simples encontrar publicações que contemplassem este tema. Buscas por 

palavras-chave relacionando planejamento urbano (inserido nas buscas como “planning” e 

“urban planning”) aos conceitos de geoprocessamento (“GIS”), visualização (“visualization”) e à 

simulação urbana (“urban simulation”) rendem centenas de resultados. A combinação destes 

com termos com conceitos de educação (“education”) e ensino (“teaching”)9, todavia, trazem 

um conteúdo muito menos numeroso.  

Mesmo assim, foi possível localizar artigos dispersos dentre os quais pôde-se encontrar 

resultados relevantes para esta pesquisa. Após a leitura das publicações, e considerando-se 

apenas aquelas que têm como tema central da discussão o uso das tecnologias computacionais 

como suporte para o ensino de conceitos e práticas de planejamento urbano, foram 

selecionados nove artigos, publicados em cinco periódicos diferentes entre 2001 e 2014, como 

pode ser verificado na tabela abaixo: 

Quadro 1 - Iniciativas pioneiras em ensino de planejamento com TIC 
 

Autor(es) Ano Periódico Local Ferramentas 

Eran Ben-Joseph et al. 2001 
Journal of Planning 

Education and 
Research 

Boston, EUA AR, TUI, Simulação Urbana 

Steve Carver, Andy 
Evans, Richard Kingston 

2004 
Journal of 

Geography in 
Higher Education 

Leeds, 
Reino Unido 

GIS 

John Gaber 2007 
Journal of Planning 

Education and 
Research 

Auburn; 
Lincoln, EUA 

Simulação Urbana 

Justin B. Hollander, 
David Thomas 

2009 
Journal of Planning 

Education and 
Research 

Boston, EUA Modelagem 3D 

Li Yin 2010 
Journal of 

Geography in 
Higher Education 

Buffalo, EUA GIS, Modelagem 3D 

Ernest Redondo 
Dominguez et al. 

2012 
Architecture, City 
and Environment 

Barcelona, 
Espanha 

Sensoriamento Remoto, AR 

                                                             
9 Através de conexões de referências nos artigos citados, foi possível observar publicações que tratam do 
uso das TI no ensino de Arquitetura. Ainda que o ambiente de ensino das duas disciplinas se aproxime, 
restringimos nossa classificação nesta etapa apenas aos cursos de planejamento urbano.  



1 .  C o m p l e x i d a d e  e  T e c n o l o g i a  E d u c a c i o n a l  | 26 

 

Ernest Redondo 
Dominguez et al 

2013 
Architecture, City 
and Environment 

Barcelona, 
Espanha 

GIS, Modelagem 3D, AR 

Hjorth, Wilensky 2014 
Informatics in 

Education 
Evanstone, 

EUA 
Simulação Urbana 

Pilar Garcia-Almirall 
et al10 

2014 

9th Iberian 
Conference on 

Information Systems 
and Tecnhologies 

Barcelona, 
Espanha 

GIS 

Fonte: Elaboração própria  

Os artigos encontrados têm semelhanças em suas estruturas, sendo iniciados a partir de 

discussões teóricas e explanações sobre a origem e as características das ferramentas usadas 

nos experimentos didáticos – fato que pode ser atribuído à novidade das tecnologias, das quais 

não se pressupõe que o leitor tenha conhecimento. As seções seguintes são dedicadas à 

descrição das experiências feitas, por vezes com procedimentos detalhados possibilitando sua 

replicação. Ao final, fazem-se considerações acerca do potencial das ferramentas e das 

dificuldades encontradas em sua implantação nos casos descritos. 

O fato de um número tão restrito de publicações terem sido encontradas reflete, a 

princípio, a pequena quantidade de pesquisas feitas no âmbito do ensino do Planejamento 

Urbano, especialmente quando comparadas à grande abrangência de pesquisas que envolvem 

outros conceitos e práticas nesta área. A localização das experiências no eixo EUA/Europa, 

entende-se, pode ser resultado da maior disseminação das tecnologias computacionais nas 

práticas de planejamento nestas regiões. Pode-se supor, entretanto, que outras iniciativas do 

gênero estejam sendo desenvolvidas em outras universidades, sem que tenham sido 

formalizadas em artigos, ou que estas tenham sido publicadas em periódicos ou anais de 

eventos que não puderam ser encontrados, por não estarem indexados nas bases às quais esta 

pesquisa teve acesso. 

Conscientes de que conjunto de publicações na área de ensino de planejamento urbano é 

ainda pequeno, buscamos verificar, dentro das estruturas formais dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, qual espaço é destinado ao ensino de ferramentas computacionais de suporte ao 

planejamento. 

 

 

 

                                                             
10 Artigo localizado através de contato com a autora, fora da pesquisa em periódicos. 
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1.3 Integração Curricular das Ferramentas 

 
Como será discutido no Capítulo 3 desta tese, o conhecimento mínimo necessário para 

utilizar plataformas SIG, associando mapas bidimensionais a bases de dados tem-se tornado 

indispensável às práticas de planejamento atuais. Esta demanda tem gerado algum reflexo no 

currículo de planejamento: Li Yin (2010) acompanha o processo de implantação das ferramentas 

de geoprocessamento em cursos de planejamento nos Estados Unidos, citando que, se em 2002 

os GIS não faziam parte do núcleo dos programas da maioria dos cursos no país, em 2010 apenas 

14.4% dos cursos não ofereciam disciplinas voltadas para SIG, com 84% oferecendo ao menos 

uma disciplina, e 54% oferecendo duas ou mais. Estas disciplinas têm, no entanto, caráter 

periférico: Bates-Brkljac (2011) detectou que em apenas 16.7% dos currículos consultados nos 

EUA os SIG faziam parte do núcleo dos currículos, destacando que, para planejadores veteranos, 

o desenvolvimento de habilidades técnicas (como domínio dos GIS) teriam prioridade abaixo 

das habilidades de relações humanas, como trabalho em grupo e com clientes. Em sua busca 

específica por cursos que oferecessem disciplinas envolvendo SIG associado a visualização 

tridimensional, realidade virtual e simulação, Yin (2010) também constatou que apenas seis dos 

69 cursos de planejamento ofereciam disciplinas que contemplavam esta combinação de 

ferramentas. 

Procuramos, de nossa parte, definir um paralelo a partir da exploração dos currículos e pdos 

de Arquitetura e Urbanismo no Brasil11. Para efeito de pesquisa, selecionamos as universidades 

públicas que obtiveram os melhores resultados na avaliação do MEC (Ministério da Educação)12. 

Fizemos a busca pelo currículo a partir dos websites das universidades, assumindo, como no 

caso do levantamento de Yin, que “the internet is the best way to advertise and promote a 

programme in this information era and most programmes’ websites should be up to date to 

attract the most promising students” (YIN, 2010). A realidade, no entanto, demonstrou que 

alguns cursos têm páginas oficiais com falhas em links ou com informações incompletas, o que 

limitou os resultados obtidos neste levantamento online. Buscamos nos currículos disciplinas 

voltadas para ferramentas SIG, de visualização 3D ou de simulação urbana13, observando se são 

                                                             
11 A competência profissional de Planejador Urbano é conferida, no Brasil, após a conclusão do curso de 
graduação em Arquitetura e Urbanismo, com duração de cinco anos. 
12 Considerando o CPC (Conceito Preliminar de Curso), índice que agrega o desempenho dos estudantes 
no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e em avaliações relativas ao corpo docente, 
infraestrutura e recursos didático-pedagógicos. Os índices utilizados foram referentes à avaliação 
divulgada pelo MEC no ano de 2015. A USP (Universidade de São Paulo) não participa do ENADE, mas foi 
incluída no levantamento, dada sua representatividade no país. 
13 Não incluímos em nossos destaques as tecnologias CAD ou CAD 3D, que puderam ser encontradas na 
totalidade dos cursos, nem BIM, que se encontram fora do escopo específico do planejamento urbano. 
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disciplinas obrigatórias ou optativas dentro do currículo do curso, ou se estes conteúdos 

aparecem expressos em planos de cursos de disciplinas das áreas de estudos urbanos.  

Quadro 2 - Iniciativas em ensino de planejamento com ferramentas computacionais 

Universidade  Cidade Obrigatória Optativa Observações 

UFRN Natal não há GIS* * três disciplinas optativas envolvendo GIS 

UFCG Campina Grande Incerto* incerto* * website fora de funcionamento 

UBU Uberlândia não há não há  

UFC Fortaleza não há GIS  

UFRGS Porto Alegre não há GIS* 
* duas disciplinas de GIS optativas. Optativa de 
simulação urbana desativada em 2007. 

UFV Viçosa não há não há  

UFRRJ Seropédica não há incerto* * optativas não listadas no website 

UFSC Florianópolis não há não há  

UFPR Curitiba não há não há  

UNB Brasília não há  Incerto * disciplina optativa sem ementa detalhada 

UEL Londrina SIG não há    

UNESP Bauru SIG incerto* * disciplina optativa sem ementa detalhada 

UFMG Belo Horizonte não há  incerto * disciplina optativa sem ementa detalhada 

UEMA São Luís incerto incerto estr. curricular / planos de curso indisponíveis 

UFPB João Pessoa não há não há   

UFSJ S. J. del Rei não há não há  

UEM Marília SIG não há   

USP São Paulo não há SIG   

Fonte: Elaboração própria do autor 

Percebemos, a partir deste levantamento, que as ferramentas SIG ainda não têm 

representação generalizada, aparecendo como componente obrigatório em 16,7% dos casos14, 

optativo em 22,2% dos casos, e não sendo identificadas em nenhum componente nos outros 

61%. O único caso de disciplina que incorporava simulação urbana (na UFRGS, baseada em 

simulação de autômatos celulares e multiagentes) foi desativada em 2007, com a ausência da 

professora que ministrava os conteúdos. Não foram encontradas nos currículos outras 

ferramentas computacionais para o suporte ao planejamento urbano.  

                                                             
14 Não consideramos a UFC na contagem total, por não contar com website ativo no momento. 
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Percebe-se que as ferramentas computacionais ainda são minoritárias nos currículos 

pesquisados. Para complementar este entendimento, fizemos um levantamento local em busca 

das práticas de sala de aula e dos depoimentos de alunos e professores sobre o assunto. 

 

1.4 Práticas de ensino em planejamento urbano 

 

A detecção mais aproximada da inserção das ferramentas computadorizadas nas práticas 

de ensino foi possível através da realização de entrevistas com alunos e professores do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os resultados destas 

pesquisas resultaram em um trabalho curricular da aluna Larissa Pinheiro (2013), do mesmo 

curso, coorientado pelo autor desta pesquisa e realizado em interface com nossos objetivos15.  

Quando questionados sobre o uso de softwares nas disciplinas de Planejamento Urbano, 

58 (100%) dos 58 alunos entrevistados afirmaram usar o Autodesk AutoCAD; 45 (77,6%) usar o 

Trimble Sketchup; 11 (19%) o Autodesk Revit; e outros 11 (19%) outros programas. O Google 

Maps e Google Street View foram mencionados como ferramentas de reconhecimento do 

ambiente a ser trabalhado, sem um maior aprofundamento conceitual. Entre os outros 

programas citados, estiveram o Adobe Photoshop, Corel Draw, Lumion, Autodesk 3DS Max, 

ArcGIS, Mapinfo, TerraView e Arcmaps; no que diz respeito às ferramentas de GIS, apenas o 

ArcGIS teve instrução oferecida dentro do curso, em disciplina optativa.  

Dos alunos questionados sobre a qualidade da integração entre as disciplinas de tecnologia 

de representação e as de planejamento urbano, 7% consideraram a integração péssima; 35% 

ruim; 30% boa; 16% muito boa; e 12% excelente. 

As entrevistas com alunos e professores evidenciaram que, dada a liberdade para que os 

alunos utilizem as ferramentas que preferirem nos trabalhos de planejamento urbano, estes 

têm escolhido produzir principalmente com o AutoCAD e o Sketchup, com os quais têm mais 

familiaridade, sendo o desconhecimento das ferramentas GIS o principal motivo apontado para 

seu não aproveitamento em sala de aula. Entre os docentes da área, ainda que todos tenham 

conhecimento dos SIG, uma minoria tem treinamento com as ferramentas, resultando na sua 

não inserção nos projetos das disciplinas curriculares obrigatórias. Um acompanhamento dos 

produtos gerados nas disciplinas de atelier de projeto urbano demonstra que as ferramentas 

                                                             
15 Refizemos o levantamento em 2015 e 2016 com os participantes das experiências descritas no Capítulo 
5 desta pesquisa. 
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computacionais são usadas, primariamente, para geração de mapas bidimensionais e 

modelagem manual de cenas tridimensionais, com menor aproveitamento nas etapas de 

concepção e inseridos predominantemente na etapa final do projeto. 

O panorama até aqui exposto confirma, então, as impressões de descompasso entre a 

profunda transformação das práticas urbanísticas através do uso das plataformas SIG, da 

modelagem procedural/paramétrica e da simulação urbana (cujas especificidades abordaremos 

mais à frente), e das abordagens de sala de aula restritas a formas menos sofisticadas de 

integração computacional.  

Nos questionamos sobre as razões para esta dificuldade de inserção de tecnologias e nos 

defrontamos com as observações de Miguel Zabalza (2004), que adverte que, dentro do 

contexto universitário, qualquer tentativa de mudanças organizacionais “pode ser lida como 

uma agressão ao atual equilíbrio da situação (tendência à inércia) ou aos interesses de 

indivíduos ou grupos” (p.119). Reforça-se neste pensamento “a ideia de que qualquer mudança 

tem de ser enfrentada com o mínimo custo no que se refere à estrutura de ocupações e rotinas 

preexistentes (disciplinas dadas, dedicação, posições de poder, etc)” (p. 119). 

Tendo em mente esses obstáculos, buscamos nesta pesquisa maneiras de supera-los 

através do planejamento consciente de atividades para efetuar mudanças neste panorama. Em 

resposta ao esquema de conhecimentos TPACK de Koehler e Mishra, buscaremos em seguida 

construir nossas próprias bases de conhecimento pedagógico (no Capítulo 2) e conhecimento 

tecnológico (no Capítulo 3) para, em seguida, trabalhar com a interseção destes com o 

conhecimento de conteúdo.  
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2 CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM PLANEJAMENTO 

 

Iniciamos nossa exploração do conhecimento pedagógico refletindo sobre o espaço 

institucional e os atores envolvidos em nosso contexto: o ensino superior em arquitetura e 

urbanismo. Em que pese a variedade de perfis das instituições universitárias, construídas sobre 

diferentes condições socioeconômicas e com diferentes perspectivas organizacionais e objetivos 

institucionais, alguns aspectos podem ser considerados característicos das atividades e atores 

envolvidos no ensino de nível superior. 

Por um lado, destaca-se que os alunos universitários são sujeitos adultos em total posse de 

sua capacidade de decisão; “sabem o que querem”, e podem seguir seu próprio caminho e traçar 

um projeto de vida (ZABALZA, 2004). Por outro, os professores têm formações e interesses os 

mais distintos e encontram-se em geral comprometidos, além de seu papel em sala de aula, com 

atividades de pesquisa e extensão, e por vezes com atividades profissionais externas à 

universidade. 

Marilda Behrens (2005) identifica quatro categorias de professores universitários: 

profissionais de várias áreas de conhecimento que se dedicam à docência em tempo integral; 

profissionais que atuam no mercado de trabalho em algum campo especifico e dedicam-se ao 

magistério algumas horas por semana; profissionais docentes da área pedagógica e licenciaturas 

que atuam na universidade e paralelamente no ensino básico; e profissionais da área da 

educação e licenciaturas que atuam em tempo integral na universidade. 

Situamos os professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo dentro dos dois primeiros 

grupos, sobre os quais Behrens lança uma série de questionamentos. Os professores do primeiro 

grupo (que se dedicam exclusivamente à universidade) apresentam o envolvimento mais efetivo 

com a instituição e com os alunos, mas correm o risco de não atender às demandas reais da 

profissão ao lecionar sobre assuntos que não vivenciam no dia-a-dia. Os profissionais que atuam 

ativamente no mercado de trabalho, por sua vez, trazem à sala de aula a experiência externa, 

mas não são capazes de envolver-se completamente com os cursos universitários nos quais 

lecionam, nem com sua própria formação científica e pedagógica. Este último ponto pode ser 

extensivo a todos os professores que não têm origem na área da educação e licenciatura: a 

maior parte do corpo docente de um curso como o de Arquitetura e Urbanismo não possui, 

efetivamente, formação pedagógica.  

A composição do corpo docente universitário deve também ser analisada dentro da atual 

tendência de expansão – ou, como tratado pelos autores que abordam o assunto, a massificação 
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– do ensino universitário. A universidade tem, nos últimos anos, passado por um processo de 

abertura de espaços e vagas para populações de espaços geográficos e estratos sociais que 

tinham pouco acesso ao ensino superior, anteriormente restrito a grupos das elites econômica 

e política. Se para os alunos esta oportunidade gera perspectivas de ascensão social, para a 

universidade representa também novos desafios, com o aumento do número de alunos por 

professor e da heterogeneidade do público discente – o que pode resultar em prejuízos 

didáticos, por exemplo, com a reversão das práticas pedagógicas a modelos clássicos de aula 

para grandes grupos. A realidade de sobrecarga acaba por gerar empecilhos à inovação e levar 

a uma renúncia da qualidade do ensino em troca de “sobrevivência” – ou seja, o atendimento 

do mínimo necessário, em especial no tocante às disciplinas dos ciclos básicos dos cursos 

(ZABALZA, 2004).  

Este quadro de massificação é um fenômeno global, que direciona as universidades à 

contratação de profissionais com pouca ou nenhuma preparação pedagógica, como 

representado nas preocupações de estudiosos no Brasil (BEHRENS, 2005 e CAMPELLO, 

OLIVEIRA, DUQUE, 2015), Espanha (ZABALZA, 2004), Estados Unidos (LONG, 2012) e China (LI, 

JIAO, FENG, 2016). 

Às dificuldades de composição do corpo docente, soma-se outro fator que disputa as 

atenções dos professores: “o ranking das universidades é feito com base em indicadores de 

produção científica ou técnica” (ZABALZA, 2004, p. 105), e os mecanismos de aprimoramento 

de status na carreira universitária são igualmente baseados primariamente nos índices 

relacionados à pesquisa16. A qualidade do ensino dedicado aos alunos, ainda que mensurada de 

alguma maneira para avaliação e acreditação dos cursos (NÉMETH e LONG, 2012), gera pouco 

ou nenhum reconhecimento de mérito acadêmico ou benefício econômico e profissional para o 

professor, que deixa a docência “relegada ao segundo plano ou mesmo a plano nenhum” 

(CORTELA, 2016, p. 13). Desta forma, o professor deposita sua identidade não sobre a função de 

docência, mas sobre o conhecimento que detém em sua área de especialidade (ZABALZA, 2004). 

A culminação desta problemática traduz-se em uma série de críticas advindas dos alunos, 

desde cobranças por pouco comprometimento com as atividades docentes, até constatações de 

que “o professor sabe muito o conteúdo, mas não sabe ensinar” (BEHRENS, 2005, p.62). Marilda 

Behrens adverte que, essencialmente, o professor, inclusive quando tem atividades como 

                                                             
16 O trabalho em pesquisa é, em si, indispensável para a docência no ensino superior, ao prover o docente 
de meios constantes de atualização de conhecimentos e práticas, de domínio de uma área e 
desenvolvimento científico (MASETTO, 2005). 
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profissional liberal, precisa “aceitar que a prioridade dentro de uma universidade é sua atuação 

como professor” (2005, p.61). De fato, Marcos Masetto situa no domínio da área pedagógica o 

ponto mais carente entre professores universitários, “seja porque nunca entraram em contato 

com essa área, seja porque a veem como algo supérfluo ou desnecessário para sua atividade de 

ensino” (MASETTO, 2005, p. 20). Em sua análise, Beatriz Cortela situa esta resistência como 

“decorrente, dentre outras causas, da herança do paradigma hegemônico das ciências exatas e 

da natureza, segundo a qual os conteúdos específicos recebem mais ênfase na formação inicial 

que aqueles de natureza didático-pedagógica” (CORTELA, 2016, p.12). Cortela vai ao encontro 

das avaliações de Masetto e Behrens ao afirmar que a docência “exige capacitação específica. 

No entanto, no caso dos docentes universitários, essa especificidade às vezes é desconsiderada 

em função do fator pesquisa (CORTELA, 2016, p.12). 

Podemos entender, portanto, que as condições de contratação, atuação e reconhecimento 

dos professores, em especial em cursos como o de Arquitetura e Urbanismo – formados por 

profissionais em geral sem formação pedagógica e com dedicação dispersa entre ensino, 

pesquisa, extensão e atividades no mercado – podem gerar deficiências na qualidade do ensino 

oferecido. Fundamentalmente, evidencia-se a necessidade de profissionalismo no exercício da 

função de professor, semelhante a qualquer outra profissão (MASETTO, 2005).  

Esta crítica – de fato, autocrítica – nos levou a buscar a reflexão sobre temáticas subjacentes 

às nossas proposições de pesquisa: o ensino do planejamento urbano dentro das instituições 

universitárias; o domínio da pedagogia no ensino superior; e a forma como estes dois 

relacionam-se metodologicamente.  

 

2.1 Ensino de Planejamento Urbano 

 

O ensino dos conceitos de planejamento urbano, enquanto domínio de conhecimento 

relevante para o dia-a-dia dos cidadãos, o uso do espaço público e da infraestrutura e os 

distintos aspectos de relação com a cidade, sua história e seus sistemas não se restringe – e nem 

deve restringir-se – aos espaços institucionais universitários. O planejamento urbano 

participativo pressupõe um grau de preocupação e engajamento da população que pode ser 

obtido através das experiências diárias, mas também pode ser instruído através da participação 

de especialistas nas discussões nas comunidades, nas escolas e nos espaços de discussão 

democrática. Esta atividade pedagógica direcionada à sociedade externa à universidade 
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contribui para a formulação e implementação das práticas de planejamento, e faz parte das 

responsabilidades do planejador urbano. 

Ao voltar nossos olhos para os cursos de planejamento urbano, encontramos uma 

atribuição clara para os professores das disciplinas relacionadas: participar da formação de 

profissionais que exercerão as funções de planejadores urbanos em todas as suas atribuições. 

Estas atribuições, assim como o processo de formação, no entanto, não são uniformes: 

apresentam variações de acordo com a regulamentação vigente em cada país, a tradição 

universitária de cada instituição, a orientação curricular de cada curso.  

Buscamos como referencial desta pesquisa publicações que exploram a pedagogia do 

planejamento em cursos superiores e que descrevem experiências didáticas inseridos em 

diferentes contextos. É importante destacar que em certos países, os alunos de planejamento 

originam-se em “uma grande variedade de disciplinas como geografia, antropologia, economia, 

arquitetura, engenharia civil, ciências naturais e sociologia” (KOTVAL, 2003, p. 300), não 

possuindo um treinamento heterogêneo nas competências inerentes ao planejamento urbano. 

Dentro deste conjunto, construímos nossas propostas para o caso brasileiro, no qual as 

disciplinas de planejamento urbano são parte integrante do curso de arquitetura e urbanismo. 

Os alunos deste curso são, portanto, não somente formados como planejadores, mas também 

expostos (com maior ou menor foco, e de maneira mais ou menos integrada, e de acordo com 

o perfil da instituição) aos conhecimentos e métodos de ensino do projeto arquitetônico, 

paisagístico e urbanístico. 

Naquelas instituições nas quais o planejamento urbano é ensinado como curso 

independente do curso de arquitetura, certas restrições curriculares e metodológicas são 

verificadas, como explicitado por Maged Senbel, professor da University of British Columbia, 

Canadá: 

Ensinar projeto urbano para estudantes de planejamento apresenta um 
duplo desafio pedagógico. Primeiro, não há tempo suficiente em um 
programa típico de dois anos de duração, nem espaço curricular para nutrir 
um desenvolvimento gradual do pensamento espacial com as habilidades 
necessárias de apresentação gráfica. Programas de arquitetura e paisagismo 
dedicam mais de duas mil horas e camadas progressivas de complexidade 
para permitir o florescimento da criatividade e imaginação lado a lado com o 
pensamento espacial e a reflexão crítica. Programas de planejamento não 
têm essa oportunidade, nem deveriam (SENBEL, 2012, p. 449). 

 



2 .  C o n s t r u ç ã o  d o  C o n h e c i m e n t o  e m  P l a n e j a m e n t o  | 35 

 

Ao descrever as oportunidades que faltam aos cursos de planejamento que ocorrem de 

forma isolada dos conteúdos arquitetônicos, Senbel acaba por nos introduzir às vantagens 

sinérgicas dos cursos que integram o ensino de planejamento ao ensino de projeto: pensamento 

espacial, habilidades gráficas e criativas são desenvolvidas em conjunto, podendo ser aplicadas 

a ambas situações. Esta formação permite ao planejador urbano formado nestes cursos ser 

também um projetista urbano (e arquitetônico, e paisagístico) dotado das competências 

necessárias para atuar em ambos os níveis – do plano e do projeto – e deve também 

proporcionar ao arquiteto um elevado grau de consciência do planejamento e das intervenções 

em escala urbana. 

Consideramos, então, que o contexto em que trabalharemos ao longo desta pesquisa é o 

deste curso integrado entre as esferas de planejamento e projeto, arquitetura e urbanismo. É 

relevante notar que, da mesma forma que os alunos em formação terão essa dupla titulação, 

também a têm, em geral, os professores que atuam nestes cursos – os docentes de 

planejamento urbano são, em sua origem, também arquitetos. A partir desta mescla de 

atividades e conhecimentos, aproximam-se as metodologias pedagógicas utilizadas nas duas 

esferas. O planejamento é, portanto, ensinado concomitantemente ao projeto, dentro dos 

mesmos componentes curriculares17 e compartilhando conhecimentos e competências de 

ambas as áreas.  

Uma outra expectativa que podemos ter a partir desta constatação é de que, se os 

professores que não têm formação nas áreas da educação e licenciaturas encontram 

dificuldades em reconhecer a dimensão didática do ato de ensinar e não se dedicam a 

aprofundar-se nos estudos pedagógicos (BEHRENS, 2005), pode existir uma tendência de estes 

reproduzam “o mesmo modelo formativo que receberam durante as graduações” (CORTELA, 

2016, p. 13). Com esta ressalva em mente, observamos que, em se tratando do ensino de 

arquitetura e urbanismo, independente das especificidades de cada curso e das aulas de cada 

docente, é reproduzido predominantemente um formato de ensino: o atelier. 

 

 

 

                                                             
17 Trataremos no Capítulo 4 da estrutura curricular específica do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e como este se organiza no sentido de inserir atividades de 
projeto nos componentes voltados aos estudos urbanos. 
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2.2 O Atelier Para Planejamento Urbano 

 

O atelier é uma atividade pedagógica que gira em torno da solução de um problema de 

projeto, a partir de uma situação dada: seja este a execução de um programa arquitetônico 

associado a uma locação na cidade e às exigências de um cliente, seja ele uma intervenção 

urbana em escala de bairro ou um aspecto de planejamento de uma região metropolitana. É 

através da imersão nestas situações que os alunos desenvolvem o conhecimento nas disciplinas 

de projeto, como explica Maged Senbel: 

O aluno de projeto iniciante é colocado no ambiente de atelier sem 
experiência prévia de projeto ou de atelier, e aprende o processo e as 
expectativas da aprendizagem em atelier através do diálogo contínuo com o 
instrutor do atelier. O aluno observa experimentos conceituais feitos pelo 
instrutor na forma de soluções de projeto rascunhadas manualmente. 
Através das interações entre instrutores e alunos, os alunos desenvolvem 
uma linguagem de projeto através da qual podem aprender a comunicar suas 
ideias de projeto (2012, p.450) 

 

Este modelo de ensino tem uma longa tradição cultural, tendo sido adaptado às 

necessidades da sociedade e das instituições de ensino. Em uma avaliação das metodologias de 

ensino nas disciplinas de projeto, Ashraf Salama e Nicholas Wilkinson notam que 

Não obstante as tremendas mudanças em todos os aspectos da vida, 
incluindo a arquitetura e a urbanização, a abordagem atual para ensino de 
projeto continua a seguir princípios, regras e práticas desenvolvidas no 
passado, na qual a influência dos modelos das Belas-Artes e de Bauhaus ainda 
são dramáticas (2007, p. 4) 

 

De fato, Michael Jenson (2007) e Judith Long (2012) traçaram o trajeto histórico da 

metodologia de atelier até as guildas da Europa medieval: sociedades restritas, dentro das quais 

mestres e aprendizes criavam vínculos e manufaturavam produtos, ao mesmo tempo em que 

executavam as funções de instrução de novos artesãos e exerciam o controle sobre o acesso ao 

conhecimento que detinha. Esta prática formalizou-se na Europa a partir do XVIII (SALAMA, 

WILKINSON, 2007), e já durante o século XIX, com a profissionalização da arquitetura, “os 

maiores arquitetos da Europa treinavam seus discípulos usando o sistema de ‘studio’ ou ‘atelier’, 

liderados pela École des Beaux Arts de Paris” (LONG, 2012, p. 433). 

O atelier18 difundiu-se e influenciou escolas de arquitetura em todo o mundo, e é 

considerado hoje “pela maioria dos arquitetos – correta ou incorretamente – como o único lugar 

                                                             
18 Utilizamos ao longo deste texto o termo atelier, de origem francesa, dada sua predominância na 
nomenclatura e discussão de componentes curriculares no Brasil. Enquanto a palavra studio, de origem 
italiana (LONG, 2012) é mais comumente usada nas publicações de língua inglesa, essencialmente ambos 
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adequado para ensino do projeto como um ato criativo, artístico” (LONG, 2012, p.433). Assume-

se que projetar, “como nadar, por exemplo, não pode ser aprendido teoricamente. As 

capacidades de projeto são ganhas apenas através da experiência do ato de projetar” 

(AUSTERLITZ e ARAVOT, 2007) 

No que diz respeito aos cursos de planejamento urbano, Judith Long (2012) detectou, em 

levantamento dos currículos universitários dos Estados Unidos, que o atelier foi o formato de 

ensino predominante na primeira metade do século XX, em cursos ensinados por “mestres 

arquitetos-planejadores”. A partir da década de 1950, a caracterização do planejamento urbano 

como ramo das ciências sociais aplicadas levou à criação de novos programas de planejamento 

com currículos pensados sob a ótica sociológica e econômica. Acreditava-se então que, em um 

contexto de rápidas transformações nas condições urbanas, “as ciências sociais proveriam tanto 

a racionalidade quanto as técnicas analíticas que haviam estado ausentes no planejamento de 

orientação física” (LONG, 2012, p.435) 

No contexto norte-americano, durante o período situado entre as décadas de 1960 e 1980, 

as disciplinas de atelier chegaram a quase extinguir-se nos cursos de planejamento urbano. 

Questionamentos a esse caráter dissociado da tradição prática do planejamento levaram a um 

ressurgimento, a partir da década de 1990, do atelier de planejamento. Não obstante a 

reintrodução deste tipo de componente curricular, o atelier ocupava em média, quando do 

levantamento feito por Judith Long em 2012, apenas 10% da carga-horária dos programas 

levantados (LONG, 2012). Ainda que possuamos um contexto diferente nos cursos de 

arquitetura e urbanismo do Brasil, vislumbramos também a situação do planejamento urbano 

dentro do campo das ciências sociais – tanto pela origem de referências e a natureza da 

produção bibliográfica da área, quanto por classificações, como a do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)19. 

Enquanto nas instituições estrangeiras que promovem os cursos isolados de planejamento 

urbano o atelier passa por um período de rediscussão e reimplementação, nos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil este modelo mantém papel central nas práticas pedagógicas, 

                                                             
os termos representam o mesmo modelo de organização didática. A grafia “atelier” foi usada em 
detrimento do aportuguesado “ateliê”, também seguindo a convenção de nomenclatura usada no curso 
de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 
19 Segundo a classificação do CNPq, o Planejamento Urbano e Regional encontra-se dentro da grande área 
“Ciências Sociais Aplicadas”, e configura a subárea 6.05.00-0, tendo como subitens “Fundamentos do 
Planejamento Urbano e Regional”, “Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional” e “Serviços 
Urbanos e Regionais”. Vale salientar que “Arquitetura e Urbanismo”, na mesma classificação, também 
encontra-se como subárea das “Ciências Sociais Aplicadas”. 
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e tem sido examinado em suas relações interdisciplinares e em seu lugar na construção 

curricular (CAMPELLO, OLIVEIRA e DUQUE, 2015). A proposta didática que fazemos nesta tese, 

portanto, precisa partir de uma compreensão das características pedagógicas do atelier 

enquanto modelo de ensino predominante, e das avaliações que lhe são conferidas. 

Considera-se que a abordagem pedagógica do atelier de projetos ainda é pouco 

compreendida em profundidade, para além do entendimento de que representa uma simulação 

da prática, através da qual “comunica, conserva e transmite os valores das profissões de 

projetos e da sociedade como um todo” (SALAMA e WILKINSON, 2007, p.3). O atelier é o espaço 

primário para aquisição de conhecimento dentro dos cursos de arquitetura, e é o lugar no qual 

os alunos exercitam suas capacidades criativas e conceitualizam espaços habitáveis. A pedagogia 

para o projeto 

 “não é apenas a transferência de conhecimento, mas o desenvolvimento de 
valores, posições culturais e filosóficas, e portanto requer tentativas 
contínuas de adquirir conhecimento ao longo do processo. Por isso a pesquisa 
e o questionamento crítico devem ser a coluna dorsal da pedagogia para o 
projeto (SALAMA e WILKINSON, 2007, p. 126). 

 

Esta compreensão origina reflexões sobre a eficiência do atelier, entre testes de seu 

potencial e críticas às suas falhas. Uma destas seria a imposição de preferências e habilidades 

de aprendizagem pelos instrutores: ao não centrar suficientemente as práticas didáticas no 

aluno e permitir o diálogo e desenvolvimento de suas ideias, gera-se uma tendência de 

normalização da linguagem e semelhança entre os projetos concebidos por uma dada turma 

(FERNANDO, 2007; YANAR, 2007). Outra preocupação levantada reside na busca pela melhor 

maneira de dividir o espaço de aulas teóricas e práticas de atelier, de maneira a melhor integrar 

a construção do conhecimento à sua aplicação. Apesar da atenção que lhe vem sendo conferida, 

não há consenso sobre quais mudanças na estrutura do atelier serão capazes de melhor atender 

às necessidades de projeto à medida em que o adequam às necessidades contemporâneas 

(SALAMA e WILKINSON, 2007). 

No que diz respeito especificamente aos ateliers de planejamento urbano, estes 

diferenciam-se dos direcionados ao projeto arquitetônico “na natureza do problema, na escolha 

e natureza dos clientes, nos domínios de conhecimento enfatizados, nas habilidades ensinadas 

e nos aspectos do sítio de projeto” (LONG, 2012, p. 433). Se os ateliers podem resultar na 

confecção de plantas urbanas e outros produtos gráficos, exercitam de forma distinta a análise 

do sítio, definição de políticas e estratégia e as relações interdisciplinares e com diferentes 

categorias de clientes e demandas (LONG, 2012). 
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Um esforço para descrever a metodologia do atelier pode passar pela identificação de 

algumas de suas características fundamentais. A primeira delas é o fato de realizar-se em torno 

de uma proposta que parte de um problema externo, por vezes envolvendo também “clientes” 

externos à universidade20 (LONG, 2012). O “problema” apresentado – seja este no contexto de 

planejamento ou de projeto arquitetônico ou urbano – é identificado como um “wicked 

problem”, e/ou problema mal definido. Diferente por exemplo, de um problema matemático 

comum, esse tipo de problema não possui estrutura clara, e portanto requer uma solução que 

não possui resposta correta ou falsa: sua solução pode apenas ser penas avaliada como “boa” 

ou “ruim”, dentro de parâmetros estabelecidos pelo avaliador de acordo com a forma como o 

problema foi definido (BOSE, 2007).  

A solução para este tipo de problema depende em grande medida, da forma como o 

problema é definido, dado que muitas vezes é esta definição que cria os limites do espaço de 

problema, e, por consequência, de projeto. O processo que leva à solução se dá através da 

iteração de ideias, avaliação de propostas, incorporação de mudanças, e reavaliação de 

resultados, até alcançar-se uma solução satisfatória. Este processo ocorro, no entanto, no plano 

da conjectura, já que uma solução de planejamento urbano não poderia ser implementada no 

mundo real através de tentativa e erro: uma vez aplicada, ela é definitiva e conta 

significativamente (SALAMA e WILKINSON, 2007).  

Esta descrição da solução indica outra característica dos ateliers: a interação, através do 

projeto, entre alunos e docente, com o uso de mecanismos de feedback e críticas informais ao 

longo do desenvolvimento das atividades. Esta dinâmica leva à participação do aluno em 

diálogos, conversas e colaboração relacionados a problemas do mundo real (ALIZADEH, 

TOMERINI e COLBRAN, 2017). Nestes diálogos estão inclusos, além de professor e aluno, os 

demais grupos de alunos, a comunidade urbana, e possivelmente especialistas externos à 

universidade, inseridos na atividade como assessores. Imersos neste contexto, os alunos criam 

entre si relações de parceria e compartilham experiências de aprendizado geram juntos ações 

carregadas de significado e de emoções (AUSTERLITZ e ARAVOT, 2007).  

Uma terceira característica associada profundamente aos ateliers é a natureza colaborativa 

das atividades. O atelier é considerado uma oportunidade única para que os estudantes, que 

entram no curso com habilidades e competências diversas e desenvolvem o aprendizado de 

                                                             
20 Estes clientes podem ser construções hipotéticas, mas por vezes representam indivíduos ou 
comunidades reais, em uma relação que pode inclusive envolver contratos que geram responsabilidades 
palpáveis para o grupo de alunos e professor (KOTVAL, 2003).  
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forma distinta ao longo deste, possam trabalhar em conjunto para produzir soluções para um 

mesmo problema (NÉMETH e LONG, 2012). 

Por fim, uma característica comumente associada ao atelier é o lugar pedagógico da 

“síntese”: o atelier é a atividade na qual o aluno aplica seu julgamento, os valores e 

conhecimento adquiridos ao longo de sua formação de forma concentrada para a solução do 

problema de projeto. Para além da prática e da síntese, o atelier pode ser pensado como um 

lugar para experimentação teórica, atividades de extensão e de pesquisa (LONG, 2012). 

No que diz respeito especificamente aos ateliers de planejamento urbano, estes 

compartilham daqueles direcionados ao projeto arquitetônico as características didáticas de 

síntese cognitiva, aprender-fazendo e reflexão-na-ação, além de trabalhar com problemas de 

resultado aberto, clientes reais ou imaginários e trabalho colaborativo (NÉMETH e LONG, 2012). 

Por outro lado, diferenciam-se daqueles “na natureza do problema, na escolha e natureza dos 

clientes, nos domínios de conhecimento enfatizados, nas habilidades ensinadas e nos aspectos 

do sítio de projeto” (LONG, 2012, p. 433). Se os ateliers podem de planejamento podem resultar 

na confecção de materiais gráficos como plantas urbanas e outros produtos de projeto, 

exercitam de forma distinta a análise do sítio, definição de políticas e estratégia e as relações 

interdisciplinares e com diferentes categorias de clientes e demandas (LONG, 2012). 

As características descritas até aqui indicam a natureza do atelier: tratam de problemas 

complexos a partir da iteração de propostas, através de constante contato entre alunos e 

instrutores; requerem um esforço de intensa cooperação entre os alunos, em especial nos 

ateliers de planejamento urbano, realizados em equipes; agrupam e sintetizam conhecimentos 

desenvolvidos ao longo do curso. No intuito de a orientar as propostas metodológicas que 

desenvolvemos ao longo desta pesquisa, buscamos compreender de que forma estes atributos 

contribuem para a aprendizagem, e como as teorias pedagógicas localizam e refletem sobre o 

lugar do ensino em atelier. 

 

2.3 Workshops de projetos 

 

Fazemos aqui um aparte: viemos nos referindo ao atelier enquanto prática já consolidada 

de ensino em projeto, consistindo de uma atividade curricular, em geral de duração semestral. 

Durante o período desta pesquisa, pudemos tomar parte em outra modalidade de prática 



2 .  C o n s t r u ç ã o  d o  C o n h e c i m e n t o  e m  P l a n e j a m e n t o  | 41 

 

pedagógica – que identificaremos como workshops de projetos21. Esta modalidade nos chamou 

atenção22 devido a seus aspectos metodológicos, semelhantes ao atelier, mas com 

particularidades relevantes. 

A principal característica definidora dos workshops é o trabalho de concepção e projeto 

executado de forma e intensiva, voltada para problemas reais encontrados no contexto urbano 

em que a atividade está inserida, e concentrado em períodos que variam em geral de 1 a 15 dias 

(INEICHEN, 2012). Este fator temporal, por si só, os torna especiais dentro de um contexto 

educacional, ao contrastar com as atividades disciplinares comumente realizadas ao longo de 

um semestre ou um ano, paralelamente a outras atividades diárias. A concentração dos prazos 

de execução, além de proporcionar uma forte imersão no tema de estudo, possibilita seu 

posicionamento fora do cronograma normal de aulas, assim como viabiliza a participação mais 

integral de agentes externos (alunos e docentes de outras instituições, profissionais convidados 

e representantes do poder público) (INEICHEN, 2016). Esta característica reforça as 

características de ensino baseado em projetos, como encontro entre prática e teoria; pesquisas 

acadêmicas e necessidades reais, através de óticas multidisciplinares (BRANDÃO, AMORIM, 

BRASILEIRO, 2015)23, e amplifica os vínculos de grupo e efeitos emocionais normalmente 

encontrados no atelier (AUSTERLITZ e ARAVOT, 2007) 

Esta natureza fortemente colaborativa é outra característica essencial dos workshops. Os 

trabalhos são realizados por grupos, em geral compostos por 6 a 12 componentes, em contextos 

educacionais, mas podendo abarcar um número ilimitado de participantes em ações de 

                                                             
21 Também conhecido como design charrete. A literatura não é inequívoca na identificação destes termos: 
Zenia Kotval (2003) lista como componentes “primos” do atelier (studio no original), o practicum e o 
workshop. Segundo os conceitos trabalhados pela autora, o practicum seria uma experiência de trabalho 
externo (como o estágio no currículo brasileiro); o workshop, por sua vez, seria uma metodologia 
direcionada à aquisição de habilidades através da discussão de tópicos especializados, mas não envolveria 
as metodologias de solução de problemas. Na ausência desta característica fundamental encontrada no 
atelier, este modelo representa em uma estratégia de transmissão de conhecimento de fluxo único e 
direto entre professor e aluno. Como discutimos nesta parte, nosso conceito de workshop é distinto deste, 
e muito mais próximo do atelier. 
22 O autor desta pesquisa participou, como parte da comissão pedagógica, do “Atelier de criação urbana 
EQIUNOX”, em São Luís/MA, em 2012, e como membro organizador, da Oficina de projetos “Natal: 
Cenários Desvendados” em Natal/RN, 2014, ambos seguindo o modelo de workshops de planejamento e 
projeto urbano.; e como participante em equipe da “AA Visiting School São Paulo 2015”, em São Paulo/SP, 
2015 ,que abordou o uso de modelagem paramétrica em arquitetura e projeto urbano. 
23 Além do ambiente da educação formal, o workshop pode ocorrer em um contexto de prática 
profissional. Nesta situação, o workshop se apresenta como uma mudança dos procedimentos e regras 
rotineiros que promove o pensamento criativo e colaborativo – é o caso do workshop BIMStorm, 
caracterizado pela atuação “hipercolaborativa” de profissionais de diferentes áreas do conhecimento e 
localizações no globo, conectados virtualmente em torno de um mesmo projeto de arquitetura e 
urbanismo, executado durante 24 horas corridas (ONUMA, 2008). 
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planejamento e projeto mais amplas. Particularmente no planejamento urbano, esta abertura 

promove a participação democrática de todos os interessados e envolvidos no processo. Desta 

forma,  

Através de brainstorming e atividades de projeto, muitos objetivos são 
atingidos durante a charrete. Primeiro, todos os que são afetados pelo 
projeto desenvolvem um interesse forte na visão final. Segundo, a equipe de 
projeto trabalha junta para produzir um conjunto de documentos finalizados 
que abrange todos os aspectos do projeto. Terceiro, dado que a contribuição 
de todos os participantes é recebida em um evento, é possível evitar as 
discussões prolongadas que tipicamente atrasam projetos de planejamento 
tradicionais. Por fim, o resultado finalizado é produzido de forma mais 
eficiente e com melhor custo-benefício porque o processo é colaborativo. 
(THE TOWN PAPER, 2012) 

A colaboração observada no processo, consequentemente, tende a ocorrer de forma 

multidisciplinar, incluindo profissionais (ou estudantes) de origens e formações distintas, 

proporcionando assim uma maior riqueza de perspectivas e diferentes conjuntos de 

conhecimentos que buscam possibilitar a produção de produtos mais completos, a partir de 

visões mais holísticas. 

Ainda que muitas vezes sejam organizados para dirimir disputas dentro de processos 

complexos de planejamento em um contexto real, os workshops não são necessariamente 

direcionados a demandas imediatas. De fato, uma das principais forças destes eventos é, por 

sua própria natureza de engajamento e imersão, gerar uma gama de soluções inovadoras para 

situações específicas sem compromisso com sua real execução, ao mesmo tempo em que 

proporcionam visibilidade para a situação-problema e para as iniciativas propostas. Esta 

projeção ao debate público pode ocorrer inclusive a partir de trabalhos de estudantes, como 

exemplificado pelos workshops promovidos pela Escola Nacional de Arquitetura de Marselha 

(ENSA-M) (HANROT, 2012)24.  

Considera-se que as principais características destes workshops (duração, colaboração, 

multiplicidade pontos de vista e de propostas resultantes) trazem aportes relevantes à inserção 

de novas ferramentas computacionais, como presenciado em nossa participação no AA Visiting 

                                                             
24 Diferenciando-se de outros workshops pedagógicos que apresentam, em geral, caráter voluntário e 
extracurricular, ocorrendo em momentos de férias escolares, a ENSA-M tem incorporado, como parte do 
seu currículo, o exercício de workshops no quarto ano do seu curso de graduação. A principal estratégia 
utilizada pela ENSA-M para reforçar a exposição externa das discussões e a conscientização sobre os 
problemas abordados é a continuidade, durante quatro anos, da exploração da mesma temática, 
aprofundando as ações iniciais e abordando novos aspectos das mesmas questões. (HANROT, 2012) 
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School São Paulo 2015 – no qual as ferramentas computacionais de projeto paramétrico foram 

utilizadas como elemento central do desenvolvimento do projeto. 

Os workshops são apresentados como atividades de grande potencial de engajamento e 

catalisador da concepção colaborativa e interdisciplinar (INEICHEN, 2016), fatores observados 

em nossas próprias participações em eventos que seguiram este modelo. É importante notar, 

no entanto, que sua organização requer um esforço significativo de preparação de atividades e 

contato com consultores externos, assim como o direcionamento de recursos financeiros, de 

equipamento e pessoal, o que os torna menos viáveis como propostas principais de metodologia 

de ensino curricular formal. Desta forma, se por um lado o workshop continua expandindo-se 

como aplicação de síntese, integração e extensão das atividades universitárias, o atelier 

semestral regular mantém-se como estratégia predominante de ensino e aprendizagem nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

 

2.4 O Atelier na Teoria Pedagógica 

 

Durante décadas desde sua adoção como método principal de treinamento das profissões 

de projeto, o atelier foi “intocável” como tradição de ensino. Apenas a partir da década de 1970 

começou-se a questionar e discutir a pedagogia do projeto (SALAMA, WILKINSON, 2007) – no 

que diz respeito ao atelier em planejamento, a literatura existente é pouco e encontra-se 

defasada, por receber a contribuição de poucos pesquisadores. Ainda que seja uma prática 

largamente difundida e utilizada, os professores experientes têm dificuldade em articular o 

conhecimento prático que possuem na elaboração de ateliers com a teoria educacional 

subjacente – a menos que estejam dispostos a “fazer a lição de casa” e aprofundar-se na 

literatura pedagógica (LONG, 2012) 

Como já caracterizado em nossa descrição, o atelier é uma atividade voltada para a solução 

de um problema de projeto (ou de planejamento). De fato, a natureza pedagógica do atelier 

está inserida nas tradições do Problem-Based Learning (PBL, ou “aprendizagem baseada em 

problemas”).  

No PBL, os problemas são cuidadosamente selecionados para que, ao final do 
programa, possa-se esperar que o aprendiz tenha coberto muito do mesmo 
conteúdo que seria coberto em um programa tradicional, mas a natureza do 
conhecimento adquirido é diferente. É adquirido em um contexto de trabalho 
e recolocado em uso nesse contexto (BIGGS, 1999) 
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Apesar desta proximidade, a dificuldade de definição dos “problemas do mundo real” 

(considerados “wicked problems”), apresentados aos participantes, e a ausência de uma única 

solução racional, direcionam a melhor categorização do atelier como método de “aprendizagem 

baseada em projeto” (GREEN e BONDOLLO, 2003), aproximando-o das proposições de John 

Dewey, cujas indicações sublinhavam, adicionalmente, a importância de que o projeto 

trabalhado fosse de interesse do aluno, despertando curiosidade e a busca de novas 

informações (MALTEMPI, 2005). 

 Ao centrar as estratégias de aprendizagem na ideia de “aprender fazendo”, a 

aprendizagem baseada em projeto distancia-se dos métodos “lineares” de ensino – nos quais a 

aprendizagem ocorre por meio de transferência sequencial de conhecimento do professor para 

o aluno. A abordagem didática linear tem origem em um contexto positivista, e é em geral 

associada ao “objetivismo” (enquanto apreciação da natureza do conhecimento), ao 

“instrucionismo” (quanto aos métodos de transmissão de conhecimento), ou ainda ao modelo 

“behaviorista” de B. F. Skinner (no que diz respeito aos processos cognitivos envolvidos na 

aquisição de conhecimento) (TAM, 2000; LAINEMA, 2009).  

Nestas atividades didáticas lineares, o desenvolvimento das atividades é direcionado pelos 

objetivos estabelecidos; especialistas com conhecimento específico são fundamentais para o 

andamento dos trabalhos; as habilidades necessárias são ensinadas cuidadosamente; e a 

sequência das etapas é importante para alcançar os resultados esperados de transmissão do 

conhecimento pré-selecionado (TAM, 2000). Marcos Masetto (2007) localiza neste tipo de 

abordagem o modelo original de ensino superior no Brasil: o conhecimento é transmitido 

diretamente do professor, que “sabe”, para o aluno, que “não sabe”, processo este cujo final é 

demarcado por uma avaliação, direcionada a testar a capacidade do aluno de exercer a 

profissão. Neste sentido, ao contrário do que ocorre nos modelos de “aprender fazendo”, a 

prática surge “como uma comprovação da teoria, e não como sua fonte desafiadora” (CUNHA, 

2005, p. 27). 

 Ainda que estes modelos lineares continuem a ter presença significativa no ensino 

superior – correspondem em grande medida às aulas teóricas e a certos procedimentos de 

instrução prática –, existe um longo histórico de críticas à posição passiva que estes reservam 

para os alunos perante a transmissão de conhecimento. De fato, a recomendação de métodos 

que buscam envolver os estudantes ativamente no processo de aprendizagem já pode ser 

considerada um clichê da teoria pedagógica, e por si só não ajuda a instruir os métodos didáticos 

(DUFFY e CUNNINGHAM, 1996).  
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Ao avaliar os méritos pedagógicos do atelier, Judith Long (2012) identifica cinco modelos 

que podem ser associados a diferentes metodologias de ensino: os modelos behaviorista, 

humanista, cognitivista, ativista, e a aprendizagem situada. Long localiza componentes 

curriculares dos cursos de planejamento urbano em cada um destes modelos, e insere o atelier 

no último destes. Na aprendizagem situada, o aprendizado seria “uma função da cultura na qual 

ocorre, e é mais significativo quando adquirido em um contexto e situação autênticos” (LONG, 

2012, p. 443). Para além desta avaliação específica do atelier, a autora descreve que todos os 

modelos comentados – com exceção do behaviorismo – correspondem a subconjuntos da 

“escola construtivista”.  

 

2.5 Construtivismo, colaboração e aprendizagem 

 

 Será importante neste momento da nossa organização teórica que dediquemos atenção 

especial aos conceitos do construtivismo. Ideias construtivistas permeiam grande parte da 

literatura pedagógica, são parte integrante da metodologia de ensino dos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo, e serviram de alguma maneira como fio condutor das propostas didáticas que 

exploramos ao longo desta pesquisa.  

 Thomas Duffy e Donald Cunningham reconhecem o construtivismo como termo guarda-

chuva que engloba diferentes visões e sistemas de organização pedagógica. Como característica 

em comum, as teorias construtivistas comprometem-se com a noção geral de que “(1) a 

aprendizagem é um processo ativo de construção, e não de aquisição de conhecimento, e (2) a 

instrução é um processo de dar apoio a essa construção, ao invés de comunicar o conhecimento” 

(DUFFY e CUNNINGHAM, 1996). 

 Esta visão, segundo a qual o aprendiz só pode “saber” aquilo que de fato construiu por 

conta própria (e nunca pode “saber” de maneira completa o conhecimento construído por outra 

pessoa), originou-se em estudos epistemológicos realizados durante o século XX, 

destacadamente a partir do pioneirismo do psicólogo Jean Piaget, e alcançaram amplo 

reconhecimento e discussão a partir da década de 1960 (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996).  

O trabalho de Piaget refletia sobre a maneira como o conhecimento é assimilado e 

acomodado na memória humana, especialmente no processo de formação intelectual de 
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crianças25. Um dos princípios desse pensamento seria a constatação de que o conhecimento é 

construído pelo indivíduo, inicialmente através da ação concreta sobre o mundo, e 

posteriormente através de processos mentais internos (LAINEMA, 2009). Desta forma, ao ser 

provido de um conjunto de ferramentas, o aprendiz interage com a realidade e “desvenda” 

significados e mecanismos, derivando seu próprio entendimento dos fenômenos que o 

circundam. Segundo esta visão “construtivista cognitiva” (de Piaget e de outros teóricos que 

desenvolveram posteriormente estudos na mesma direção), ao resolver os conflitos entre a 

percepção que possuem da realidade e o conhecimento que têm assimilado, o indivíduo constrói 

por conta própria sua compreensão de si mesmos e do mundo (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996). 

Ainda que o atelier seja uma organização didática anterior ao desenvolvimento das teorias 

construtivistas, podemos reconhecer elementos de suas práticas nesta descrição. Mais 

importante, a análise construtivista nos permite repensar as formas de abordagem e as 

estratégias utilizadas em sala de aula – fazendo, enquanto professores, a “lição de casa” 

sugerida por Judith Long (2012). 

Avaliando as demais características do atelier, encontramos rebatimento em outras 

vertentes epistemológicas construtivistas, como o “construtivismo sociocultural” de Lev 

Vygotsky, que “ao contrário da abordagem individualista de Piaget, enfatiza a interação dos 

aprendizes uns com os outros em processo de desenvolvimento cognitivo” (TAM, 2000, p.  52). 

Segundo esta posição, a aprendizagem está diretamente relacionada ao desenvolvimento social 

do aprendiz; o uso das ferramentas técnicas e a apropriação da linguagem (ferramentas 

semióticas) surge como mediadora essencial para a construção do significado (DUFFY e 

CUNNINGHAM, 1996). A “teoria da atividade” de Vigotsky descreve um “triângulo relacional” 

entre o sujeito do aprendizado, o seu objeto, e o artefato mediador (técnico ou semiótico) 

(SANTOS, ALVES, FERREIRA, 2005).  

Esta avaliação nos direciona à interpretação das relações entre aprendizes como parte ativa 

do processo de aprendizagem, posição que encontra respaldo no campo pedagógico da 

“aprendizagem colaborativa”. Esta abordagem propõe o uso de tarefas cooperativas, nas quais 

pequenos grupos de alunos buscam atingir objetivos de aprendizagem compartilhados – o 

                                                             
25 Diversas vertentes teóricas das quais trataremos à frente, como a teoria do aprendizado experiencial, 
utilizam conceitos de aprendizagem para adultos (ou “androgogia”). Ainda que o trabalho didático tenha 
suas particularidades, as teorias cognitivas e epistemológicas de Piaget e dos demais construtivistas são 
comumente adaptadas e aplicadas ao ensino de adultos (WHITTON, 2011; KOLB, KOLB, PASSARELLI, et al, 
2014). Ao longo deste trabalho, mantemos o uso do termo “pedagógico”, mesmo nos referindo a 
metodologias de ensino a adultos, pois este persiste na literatura que trata de ensino e instrução, mesmo 
quando não tratando especificamente de crianças no lugar de aprendizes. 
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sucesso de cada aluno, nesta situação, depende do sucesso do grupo, o que geraria uma 

interdependência positiva. Ao mesmo tempo, o trabalho coletivo tende a gerar conflitos 

intelectuais entre os participantes que são entendidos como uma oportunidade pedagógica, ao 

estimular, através da discussão e conciliação, a reconstrução de conceitos e a aprendizagem. 

(JOHNSON e JOHNSON, 1996). 

A aprendizagem colaborativa depende, portanto, da organização de alunos em grupos. Esta 

organização pode ocorrer formalmente, com a criação de equipes que atuarão juntas para 

atingir objetivos determinados, por um período que pode ser desde aula a todo um semestre 

letivo; ou informalmente, na qual os alunos formam grupos para participar de uma atividade 

por alguns minutos ou durante uma única aula. De maneira mais ampla, Johnson e Johnson 

(1996) citam também a existência de “grupos de base cooperativos”, que são agrupamentos 

permanentes (não restritos a uma atividade ou disciplina específica), cujos membros prestam 

auxílio, apoio e encorajamento uns aos outros ao longo de curso, e que podem gerar relações 

de coleguismo de longa duração. 

A literatura tende a convergir na avaliação de que o trabalho colaborativo permite não só 

um compartilhamento da carga de trabalho – tornando oportuna a proposição de projetos de 

maior escala –, mas também ensina os estudantes a cooperar e negociar na medida em que 

proporciona o surgimento de soluções conflitantes, levando os aprendizes a conciliar diferentes 

perspectivas seus distintos pontos de vista na solução de problemas (DUFFY e CUNNINGHAM, 

1996; SENBEL, 2012).  

As teorias de Piaget (construtivismo cognitivo) e de Vygotsky (construtivismo sociocultural) 

– e de outros pesquisadores da epistemologia da pedagogia, como John Dewey, Kurt Lewin, 

William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers e Mary Parker Follet (KOLB, KOLB, PASSARELLI 

et al, 2014) –, apesar de adotar diferentes abordagens, possuem pontos em comum. 

Encontramos uma aproximação entre estas teses construtivistas, e destas com o atelier de 

projetos, na “teoria do ensino experiencial” de David Kolb (ELT - Experiential Learning Theory), 

segundo a qual: 

1. O aprendizado é melhor concebido como um processo, não em termos 
de resultados. 

2. Todo aprendizado é um reaprendizado 

3. O aprendizado requer a resolução de conflitos entre modos de adaptação 
ao mundo dialeticamente opostos 

4. A aprendizagem é um processo holístico de adaptação ao mundo. 

5. O aprendizado resulta de transações sinérgicas entre a pessoa e o 
ambiente. 
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6. A aprendizagem é o processo de criar conhecimento. (KOLB, KOLB, 
PASSARELLI et al, 2014, p. 212) 

 

A ideia sobre a qual a teoria do ensino experiencial está construída é a de que, ao ensinar 

através do engajamento dos alunos na resolução de problemas do mundo real, gera-se um 

ambiente mais rico, uma compreensão mais significativa e uma maior conexão afetiva com os 

conceitos propostos no curso (KOLB, KOLB, PASSARELLI et al, 2014, p. 212). Esta posição alinha-

se em sua essência com a “aprendizagem situada” e o “aprender-fazendo” (LONG, 2012)  

Este “aprender-fazendo”26 (learning-by-doing) – que já identificamos como parte da 

descrição metodológica dos ateliers de projeto e planejamento – é um conceito fundamental na 

teoria da reflexão-na-ação de Donald Schön, que reitera a importância da abordagem 

experimentalista: através da prática de acerto e erro em um ambiente controlado, o aprendiz é 

capaz de refletir sobre o conhecimento e seu próprio processo de aprendizagem (BRANDÃO, 

AMORIM, BRASILEIRO, 2015). David Kolb desenvolve sua teoria do aprendizado com base em 

conceitos semelhantes, propondo o exercício didático a partir da experiência direta como uma 

“perspectiva integrativa holística sobre a aprendizagem, que combina experiência, percepção, 

cognição e comportamento” (LAINEMA, 2009, p.51). Em um trabalho que se apoia sobre o 

arcabouço das teorias descritas anteriormente, Kolb aprofundou-se na reflexão cognitiva do 

aprendizado, identificando nove estilos de aprendizado distintos27, e como estes se relacionam 

com quatro “modos de aprendizagem”, segundo os quais procura organizar os processos 

cognitivos de aprendizagem em duas esferas dialéticas.  

Na primeira delas, descreve os modos de experiência concreta (a atividade básica da teoria 

de aprendizagem experiencial), e de conceptualização abstrata (ecoando as teorias do 

construtivismo cognitivista); na seguinte, os modos de observação reflexiva (percebemos aqui a 

relação com o conceito de reflexão-na-ação de Schön), e experimentação ativa (motor do ciclo 

de tentativa-e-erro). O aprendiz transita entre cada um destes estados ao longo do processo de 

aprendizagem, à medida que é apresentado a um problema e busca uma solução. Estes modos 

são a base do que David Kolb chamou “ciclo de Kolb”, segundo o qual, durante uma atividade 

de aprendizagem, o aprendiz participa de um processo contínuo de experimentação, que leva à 

                                                             
26 Zenia Kotval (2003) avalia o ensino experiencial no contexto dos cursos de planejamento urbano, 

indicando que a partir da participação em projetos orientados a necessidades da comunidade externa, os 
alunos têm maior capacidade de ligar a teoria ensinada aos problemas práticos. 

27 Quais sejam: Estilo Iniciativo; Experiencial; Imaginativo; Reflexivo; Analítico; Pensativo; Decisivo; Ativo; 
Equilibrado. Estes estilos perfazem o “Inventório de estilos de Kolb 4.0” (KOLB, KOLB, PASSARELLI et al, 
2014), e procuram indicar as diferentes formas como os indivíduos abordam a aprendizagem, e os seus 
meios de relação cognitiva entre si e com o objeto de aprendizagem. 
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reflexão, seguido pela generalização e por fim ao teste – que tende a gerar a mais 

experimentação, em um movimento cíclico (COWAN, 2002; KOLB, KOLB, PASSARELLI et al, 

2014).  

Este ciclo foi revisitado por John Cowan que, agregando a este as ideias de reflexão-na-ação 

de Schön e acrescentando sua própria interpretação do “ciclo” como uma série de “espirais”, 

produziu seu próprio esquema, que operacionaliza os métodos de Kolb e Schön, representando 

diferentes momentos de reflexão a partir de atividades didáticas: 1) Uma atividade prévia leva 

a um primeiro ciclo de reflexão-para-a-ação; 2) uma atividade exploratória leva a um ciclo de 

reflexão-em-ação; 3) uma atividade consolidante leva a um ciclo de reflexão-sobre-a-ação; 4) 

uma atividade futura pode ser inserida como novo ciclo de reflexão-para-a-ação, continuando o 

“espiral de aprendizagem de Cowan” ( 

Figura 2).  

 
Figura 2 - O Diagrama de Cowan 

 
FONTE: COWAN, 2002 

 
Operacionalizando conceitos desenvolvidos a partir da discussão pregressa relacionada ao 

construtivismo, Cowan traz sua construção teórica para a realidade de sala de aula ao propor 

momentos claros de diálogo entre instrutor e aprendizes, que estimulam a reflexão, tanto sobre 

o conteúdo cognitivo (o objeto do aprendizado), quanto sobre o metacognitivo (a consciência 

do aluno sobre seu progresso e suas estratégias de aprendizagem) (COWAN, 2002). 

A discussão sobre como realizar este diálogo, ou mais amplamente, sobre qual deve ser a 

postura e a forma de atuação do professor no ensino construtivista, perpassa toda a literatura 

da área, desde a postura Piagetiana que preconizava a mínima mediação da aprendizagem, com 

o intuito de permitir ao aprendiz construir sem interferência seu próprio conhecimento, até 

teorias Vygotskyanas de perturbação proposital do meio cognitivo através da mediação, 
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buscando a geração de questionamento, e a partir deste, a internalização de significado e de 

conhecimento (SANTOS, ALVES, FERREIRA, et al, 2005). 

Nas aplicações do construtivismo relacionado à aprendizagem experiencial (para o qual 

passamos a direcionar nosso foco metodológico), o professor – ou educador, em uma acepção 

mais ampla do termo, preferida por David Kolb – surge com uma série de funções em distintos 

níveis e momentos do processo de aprendizagem: como conceptor e gestor de currículo; 

cocriador (junto aos aprendizes) dos materiais de atividade e outras condições da instrução; 

problematizador das situações; compartilhador de conhecimento e de autoridade; incentivador 

da autonomia, do questionamento, da contradição e do diálogo no aprendiz; organizador das 

interações; apoiador para o desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico; engajador 

e mantenedor do ambiente colaborativo de solução de problemas; valorizador e empoderador 

dos alunos em seu processo de aprendizagem (RAGAN e SMITH, 1996; DUFFY e CUNNINGHAM, 

1996; JOHNSON e JOHNSON, 1996; TAM, 2000; ZABALZA, 2004; MALTEMPI, 2005; MASETTO, 

2005; YANAR, 2007; LAINEMA, 2009; KOLB, KOLB, PASSARELLI et al, 2014). Em uma 

interpretação que incorpora a essência destas atribuições, Duffy e Cunningham interpretam 

que, a partir desta mudança de perfil do educador, 

Nós não mais ensinamos, e sim treinamos – nos deslocamos do papel de sábio 
em um palco para o de guia na lateral. O treinador fornece ao aprendiz um 
arcabouço (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996). 

 

Em sua mais recente revisão do “ciclo de aprendizado”28, David Kolb transforma esses 

conceitos difusos no construtivismo em uma abordagem esquemática dos papéis que o 

professor deve assumir dentro de uma atividade de ensino experiencial. Segundo sua 

interpretação, o educador alterna-se entre exercer o papel de facilitador (auxiliando os 

aprendizes a fazer contato com sua experiência pessoal e refletir sobre esta); de especialista 

disciplinar (auxiliando a organização e conexão das reflexões com a base de conhecimento da 

disciplina em estudo); de definidor de padrões/avaliador (auxiliando a aplicação de 

conhecimentos e habilidades de forma a alcançar requisitos de desempenho); e de treinador 

(auxiliando a aplicação dos conhecimentos em direção ao atendimento dos objetivos do 

aprendiz). Cada um desses “papéis” direciona-se a um foco pedagógico, e relaciona-se com 

diferentes posturas, ou estilos, didáticos, e por sua vez pode encontra correspondência com 

estilos de aprendizado (KOLB, KOLB, PASSARELLI et al, 2014). Kolb procura, assim, integrar as 

                                                             
28 Após receber críticas sobre seu modelo original, publicado em 1984, principalmente por separar o 
pensamento e a ação no processo de aprendizagem (LAINEMA, 2009, SENBEL, 2012) 
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esferas cognitivas do aprendiz às do educador; encontrar, através da reflexão, a eficiência nos 

métodos construtivistas. 

 

Figura 3 - Papéis do educador e o ciclo de aprendizagem em nove estilos 

 
FONTE: KOLB, KOLB, PASSARELLI, et al, 2014 

 
Acompanhamos, desta forma, uma construção de teorias cognitivas e pedagógicas que 

evoluíram diversificando-se – e por vezes criando contradições. O campo construtivista é ainda 

absolutamente aberto a discussões e questionamentos, no que tange à sua efetividade29, à sua 

forma de aplicação, e mesmo à natureza dos métodos utilizados. Thomas Duffy e Donald 

Cunningam (1996) avaliam que a discussão em relação ao construtivismo tem sido restrita a 

métodos, enquanto o paradigma construtivista em si diluiu-se a ponto de tornar-se irrelevante. 

Ao mesmo tempo, alertam que os parâmetros abertos dos resultados cognitivos destes métodos 

(ao considerar problemas que não têm uma única solução correta) não devem ser confundidos 

com o absoluto subjetivismo ou relativismo, mas avaliados de acordo com critérios baseados no 

contexto dentro do qual foram desenvolvidos.  O fato é que  

teorias de aprendizagem não são geralmente substituídas por outras 
superiores, e sim incorporadas em teorias subsequentes. O campo também 
parece ter debates contínuos sobre os procedimentos de ensino corretos, e 

                                                             
29 “A ausência de objetivos e resultados de aprendizagem específicos rendeu ao construtivismo críticas 
por ser ‘ineficiente e inefetivo’” (TAM, 2000) 
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muitas vezes é bastante difícil para um observador externo entender o 
porquê de toda essa disputa (LAINEMA, 2009)  

 

Cientes dos desafios de atuar com estes conceitos, trabalhamos com os esquemas dos 

estilos de aprendizagem e instrução de Kolb e da “espiral” de Cowan como estruturadores para 

reflexão durante a construção das propostas desta pesquisa. Encontramos, assim, no 

construtivismo e na aprendizagem experiencial (mais especificamente, aprendizagem situada) 

o ponto de encontro entre a teoria pedagógica e as atividades que buscamos desenvolver, em 

nosso estudo da introdução de ferramentas computacionais no ensino de planejamento urbano. 

Para além disto, identificamos o paralelismo entre estes métodos de ensino e o cenário 

complexo que observamos no campo do planejamento: “o construtivismo aplica os conceitos 

da complexidade no âmbito da pedagogia” (TAVARES e PEREIRA, 2015). 

 

2.6 Inovação, Tecnologia e Construcionismo 

 

O construtivismo parte do princípio que, para que exista inovação e construção do 

conhecimento, é necessário que haja um desequilíbrio cognitivo, que será então reconciliado 

através da reflexão e poderá gerar uma nova compreensão do objeto estudado. Nossa intenção 

de aprimorar o ensino de planejamento urbano encontra-se, como expusemos na introdução 

deste volume, na nossa percepção do descompasso entre os sistemas de mediação utilizados 

nas práticas de sala de aula e aqueles utilizados nas pesquisas e práticas profissionais do 

planejamento. Se buscamos alterar ou inserir novas práticas didáticas na sala de aula, 

precisaremos “reformar as mentes para reformar as instituições universitárias, e vice-versa” 

(TAVARES e PEREIRA, 2015, p. 466) – iniciativa que só pode partir do próprio corpo docente.  

Miguel Zabalza reconhece que 

“nenhuma inovação é pensável à margem dos que a tenham de realiza-la: os 
professores transformam-se sempre nos agentes básicos das inovações na 
universidade (sempre como aplicadores e, com frequência como instigadores 
e mentores das mudanças).” (ZABALZA, 2004, p. 11) 

 

A ideia de inovação, por si, pede uma definição mais concreta. Celso Ferretti define que 

“inovar significa introduzir mudanças num objeto de forma planejada visando produzir melhoria 

do mesmo” (FERRETTI, 1980, p. 56). Walter Garcia entende que “uma inovação é uma ideia, 

prática ou objeto que um indivíduo percebe como novo” (GARCIA, 1980, p. 39). A partir desta 

perspectiva, inovar é necessariamente um ato intencional, mas a percepção de inovação não se 



2 .  C o n s t r u ç ã o  d o  C o n h e c i m e n t o  e m  P l a n e j a m e n t o  | 53 

 

encontra necessariamente na mensagem ou nos canais utilizados, mas sim no receptor que faz 

a leitura do fato inovador.  

No que se refere ao meio pedagógico, a inovação surge da necessidade de se reorganizar o 

ensino de acordo com as alterações no perfil dos alunos e do contexto (CORTELA, 2016), e pode 

ser definida como um “processo planejado e científico de implementar no sistema educacional 

uma mudança, cujas possibilidades de ocorrer com frequência são poucas, mas cujos efeitos 

representam um real aperfeiçoamento do sistema” (GOLDBERG, 1980, p. 184).  A inovação deve 

introduzir uma novidade em relação ao sistema existente; trazer uma ideia ou forma de 

implementação original; representar um processo incomum; estar planejada, com 

embasamento teórico; representar uma melhoria em relação ao sistema existente; levar em 

conta a situação de quem propõe, executa, e participa da atividade (CORTELA, 2016). 

Por sua característica intrínseca de melhoria, a inovação educacional parece, portanto, 

atraente – e no entanto, é vista como processo esporádico. Os obstáculos para a inovação são 

variados: a massificação do ensino universitário reduz o espaço para inovação nos cursos 

(CAMPELLO, OLIVEIRA e DUQUE, 2015); as propostas inovadoras relativas à qualificação da 

docência “são pouco rentáveis para os professores” (ZABALZA, 2004, p. 121); podem enfrentar 

resistência do próprio meio acadêmico à sua adoção devido a uma “tendência à inércia” 

(GARCIA, 1980; MOTA, 2014; ZABALZA, 2004); podem depender da aquisição e manutenção de 

novo equipamento técnico (MASETTO, 2005; LI, JIAO e FENG, 2016); e expõem o próprio 

professor inovador à crítica de seus pares (CORTELA, 2016). Como fator agravante, a decisão de 

experimentar inovações ocorre, por vezes, sem o registro ou publicação de informações sobre 

parâmetros de comparação de métodos, ou sobre o grau de participação dos alunos nas 

atividades propostas (CORTELA, 2016). Em meio a este quadro, Gary Hack observa que 

As instituições acadêmicas estão entre as entidades menos ágeis de nossa 
sociedade. Elas persistem em modelos antigos porque há pouco incentivo 
para a mudança até que crises ocorram. Os melhores membros dos 
departamentos são empreendedores intelectuais, cada um com seus próprios 
interesses e paixões, não diferente de grupos ativistas na comunidade 
urbana. Líderes acadêmicos precisam idealizar o futuro da mesma forma que 
um projetista profissional promove mudanças ambientais, oferecendo visões 
e precedentes que se aplicam aos potenciais específicos de sua instituição. 
(HACK, 2015, p. 7) 

 

Superados os obstáculos iniciais e construída uma ideia inovadora, o processo de inovação 

envolve, então, um processo de adoção de múltiplas etapas. Este processo se inicia com a 

apresentação da proposta; seguida pela persuasão (do corpo docente e dos alunos) em favor de 

sua adoção; pela decisão de seguir com a atividade; e por fim, após implementada, com a 

confirmação (ou rechaço) da continuidade de sua aplicação. As chances de que a inovação seja 
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aceita, implementada e confirmada depende portanto, não somente da sua eficiência e eficácia, 

mas da propensão dos indivíduos envolvidos em aceitar ou resistir à inovação (GARCIA, 1980). 

No que diz respeito à natureza das inovações, Celso Ferretti (1980) identifica distintos níveis 

em que estas podem ocorrer: no planejamento do currículo; nos métodos e técnicas 

pedagógicas; na preparação de materiais instrucionais; na forma de relação professor-aluno; e 

na reflexão sobre a avaliação educacional. Walter Garcia (1980) também as avalia quanto ao 

grau de melhoria em relação aos sistemas existentes; à sua compatibilidade com os valores e 

experiências precedentes; à dificuldade de compreensão e uso da inovação; à sua rapidez de 

adoção; e ao grau de visibilidade de seus resultados para observadores externos. 

Esta observação das características da inovação não só nos permite refletir sobre 

experimentos inovadores existentes, como nos sugere parâmetros para a projeção de nossas 

propostas. Ao situarmos o nível no qual pretendemos intervir no sistema instrucional existente, 

os recursos que pretendemos utilizar, a maneira como nos organizamos para preparar e 

explanar a nossa proposta de trabalho, podemos planejá-la com maior propriedade. Estes 

fatores foram levados em conta na construção do nosso instrumento de planejamento, 

apresentado no Capítulo 4, e nos experimentos relatados no Capítulo 5 deste volume. 

Um dos elementos recorrentes na literatura – que viemos em grande medida reservando 

para o comentário em separado que iniciamos aqui – é o fator da inserção da inovação 

tecnológica – no sentido do uso das Tecnologias da Informação (TI) – como inovação pedagógica. 

Se estas tecnologias têm se tornado parte integrante da sociedade e do dia-a-dia dos alunos 

(ZABALZA, 2004), é razoável a expectativa de que possam tornar-se parte integrante das 

estratégias de ensino. As TI representam “um conjunto de novas ferramentas e aplicações que 

permitem a incorporação de novas estratégias educacionais, muitas das quais foram definidas 

nas novas estruturas de ensino nas últimas duas décadas” (FONSECA, VALLS, REDONDO, et al, 

2016, p. 504). 

John Cowan (2002) e Miguel Zabalza (2004) advertem sobre a rápida 

obsolescência da formação acadêmica e profissional a partir do avanço tecnológico. O 

ritmo de transformações nas práticas leva o conhecimento adquirido durante os cursos 

a tornar-se rapidamente desatualizado – e paralelamente, os computadores adquirem 

mais capacidade de oferecer os resultados necessários para as atividades humanas. O 

computador, ao simplificar tarefas repetitivas, permite ao aprendiz dedicar-se a 

esforços educacionais de mais alto nível. Timo Lainema acrescenta ainda que: 

Os computadores podem ser ferramentas para descarregar tarefas cognitivas 
básicas (amplificando as tarefas de ensino que sempre fizemos). Mas os 
computadores também podem oferecer representações ou visões 
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genuinamente novos de fenômenos que não seriam possíveis de outra 
maneira, oferecendo, portanto, novas compreensões. (LAINEMA, 2009, p. 60) 

 

Neste contexto, as habilidades criativas, o senso crítico e a adaptabilidade ganham maior 

relevância em detrimento do conhecimento formalizado. Por essas razões, Marilda Behrens 

(2005) e Miguel Zabalza (2004) situam os recursos informáticos inovadores como um dos 

pressupostos básicos para a qualificação pedagógica das metodologias no ensino 

contemporâneo. O uso das TI na educação não só gera mais motivação e melhoria acadêmica, 

mas também facilita as funções de monitoramento e avaliação pelo professor (FONSECA, VALLS, 

REDONDO, et al, 2016) 

Não obstante, a execução das TI na educação, ainda que experimentada desde a década de 

1960 (REFFAT, 2007), os contextos sociais e institucionais por vezes não apoiam os esforços de 

integração de tecnologia (KOEHLER e MISHRA, 2009). 

A falta de computadores, conectividade ruim, longos períodos de 
treinamentos necessários para certas tarefas, a crença de que as TI são 
apenas para lazer e entretenimento, e a falta de apoio tanto da instituição 
quanto do governo (FONSECA, REDONDO, VILLAGRASA, 2015, p. 314) 

Não é incomum que o departamento seja a primeira linha de resistência 
contra a inovação tecnológica no ensino. Existe uma reticência natural no 
campo acadêmico quanto ao uso de tecnologias que são associadas com o 
lazer ou relações pessoais (FONSECA, VALLS, REDONDO, 2016, p. 506) 

 

A iniciativa de inserir as novas tecnologias no contexto educacional pode gerar três tipos 

diferentes de posições: ceticismo, representado por uma descrença na viabilidade das condições 

de ensino, ou medo da substituição do professor e desumanização do ensino; indiferença, 

representada pela falta de interesse nas tecnologias; ou otimismo, traduzido pela consideração 

das novas TI como recurso didático que deve fazer parte da rotina (LOPES, 2011).  

Toda escola de arquitetura provavelmente tem alguns membros do corpo 
docente que sondam este território em sua atividade docente. Eles exercem 
um trabalho valioso, apesar de suas ações não necessariamente resultarem 
em mudanças curriculares em larga escala. Administradores precisam 
explorar este território para adotar uma abordagem mais proativa ao atender 
às necessidades futuras do campo da educação arquitetônica que é 
totalmente integrado com a tecnologia da informação e seus 
desenvolvimentos (REFFAT, 2007, p. 322). 

 

É necessário, no entanto, fazer a ressalva de que, mesmo se somos otimistas em relação às 

tecnologias, as inovações educacionais não podem estar vinculadas unicamente às mudanças 

nas tecnologias e nas bases produtivas – como citamos, é necessária a constatação de uma real 

melhoria do ensino para a efetivação de uma inovação (LOPES, 2011; CORTELA, 2016). Não é 
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tampouco possível avaliar precipitadamente o sucesso pedagógico de uma metodologia 

inovadora: a resposta positiva dos alunos pode surgir em função do contato com uma novidade, 

e não necessariamente de uma melhoria de aprendizado (COWAN, 2002; CROCCO, 

OFFENHOLLEY e HERNANDEZ, 2016).  

Em nossa pesquisa por referências que demonstram o uso integral das TI no ensino e que 

possam balizar nossas estratégias de planejamento pedagógico, foi possível identificar uma 

vertente construtivista que incorpora o computador como principal mediador das atividades 

didáticas: o construtivismo. 

 Partindo do entendimento epistemológico construtivista de Jean Piaget e do ensino 

baseado em projetos de John Dewey, o matemático e cientista da computação Seymour Papert 

desenvolveu, a partir da década de 1960, um conjunto teórico ao qual nomeou 

“construcionismo”. Papert iniciou suas considerações pedagógicas no interesse demonstrado 

pelos aprendizes na confecção de artefatos físicos, e extrapolou suas conclusões a uma 

metodologia voltada para o ensino “cibernético” (PAPERT e HAREL, 1991).  

Aos conceitos de construção do conhecimento através do “aprender-fazendo”, Papert 

adicionou foco ao produto externo desta construção (MALTEMPI, 2005). No paradigma 

construtivista, “o aprendiz encontra-se com as mãos na massa e conscientemente engajados no 

processo de construção de um objeto público e de interesse pessoal” (MOTA, 2014, p. 75). A 

preocupação científica do construcionismo aproxima-se, portanto, da tradição construtivista 

social, ao explorar a expressão das ideias através dos meios comunicativos, mostrando-se no 

entanto mais situada e mais pragmática em seus métodos (ACKERMANN, 2001). 

O “objeto público”, construído (no caso de Papert) a partir da linguagem computacional 

LOGO30, poderia ser desde um desenho geométrico a um conjunto de códigos de programação: 

o fator fundamental seria o interesse da criança – Papert, assim como Piaget, volta suas 

atenções principalmente à educação infantil – no resultado daquele projeto e seu engajamento 

em sua construção (MOTA, 2014). Por tratar da produção em um contexto situado, as 

características do objeto de Papert indicam, portanto, fortes paralelos com o ensino de atelier 

nos cursos de Arquitetura e Urbanismo – mas é a forma como aborda a metodologia e os meios 

de ensino tornam o construcionismo interessante para o uso de tecnologias informáticas. 

                                                             
30 LOGO é uma linguagem de programação, baseada em texto e com interface gráfica de resultados, 
idealizada para ser acessível ao uso por crianças. A linguagem LOGO foi cocriada por Seymour Papert em 
1967, e desenvolvida desde então em vertentes variadas (MOTA, 2014).  
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Papert faz cinco indicações fundamentais para ambientes construcionistas: que os alunos 

entendam que os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados em um espaço de tempo 

próximo (dimensão pragmática); que têm sintonia com suas aptidões pessoais (dimensão 

sintônica); que os alunos podem acessar e manipular os elementos que compõem o ambiente 

da atividade (dimensão sintática); que o aprendiz pode manipular situações que lhe apresentem 

sentido individual e social, e não somente simbólico e abstrato (dimensão semântica); que a 

atividade esteja inserida nas relações pessoais e culturais do ambiente (dimensão social) (MOTA, 

2014). 

Cognitivamente, Papert prioriza a aprendizagem a partir do “mergulho em situações 

desconhecidas” e da flexibilidade e contextualidade do conhecimento (ACKERMAN, 2001). Ao 

enfatizar a ideia de que a aprendizagem pode ser impulsionada por ambientes de aprendizagem 

ricos, Papert propõe a imersão completa do aprendiz em um contexto – a comparação que faz 

é da tentativa de aprender-se o idioma de um país estrangeiro, enquanto se vive naquele país. 

O contexto no qual Papert escolheu trabalhar, invariavelmente, foi o da informatização – e a 

linguagem que escolheu ensinar a seus aprendizes foi a da matemática e da programação, 

através da convivência diária dos alunos com o código computacional, até que estes obtivessem 

“fluência tecnológica” (MOTA, 2014). 

Podemos transpor esta abordagem ao nosso objeto de estudo: a constatação da 

emergência dos usos de programação nos campos da arquitetura e urbanismo – em especial 

com as aplicações de sistemas de informação geográfica e a parametrização do projeto – nos 

direciona a avaliar a programação como uma habilidade também valiosa para os profissionais 

de planejamento urbano. A competência em escrever e alterar códigos permite uma interface 

mais clara e eficiente com as ferramentas digitais já utilizadas e desenvolve no programador o 

pensamento matemático e algorítmico (KILKELLY, 2015). No mesmo sentido, a correta 

compreensão das limitações e possibilidades das ferramentas, permitem aos alunos 

desenvolver critérios para comunicar aos instrutores as necessidades adicionais de 

desenvolvimento e adaptação dos sistemas computacionais usados nas atividades didáticas 

(REFFAT, 2007). 

A introdução dos aprendizes à linguagem da programação é, no entanto, uma tarefa que 

pode demandar contato prolongado com as ferramentas, que o torna pouco viável para 

atividades determinadas por períodos mais curtos. A literatura que aborda a relação entre 

educação e a tecnologia computacional explora também uma outra direção, de abordagem mais 
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simples, ao menos no que diz respeito às habilidades requeridas e à familiaridade dos aprendizes 

com as ferramentas: o uso de jogos eletrônicos como ferramenta pedagógica. 

A aprendizagem baseada em jogos (GBL - Game-Based Learning) – que não precisa ocorrer 

necessariamente em ambiente computadorizado ou utilizando-se de jogos eletrônicos, mas se 

aplica a qualquer contexto lúdico estruturado – tem sido descrita como uma estratégia para de 

aprendizagem experiencial com grande potencial para construção de conhecimento e ativação 

de aprendizagem pregressa.  

Apesar do entusiasmo envolvido na implementação dos métodos de GBL, há poucos 

estudos que verificam seus ganhos reais na aprendizagem. Entre os resultados encontrados, as 

melhorias constatadas na aquisição de conhecimento são modestas e variam de acordo com a 

disciplina e abordagem, mas os ganhos que apresentam maior consistência relacionam-se ao 

engajamento e interesse dos aprendizes (CROCCO, OFFENHOLLEY e HERNANDEZ, 2016; 

MENEZES, 2016). A observação principal é de que os jogos eletrônicos  

Parecem capturar a atenção dos estudantes muito mais efetivamente do que 
qualquer outra forma de conteúdo educacional. No entanto, seu potencial 
educacional transcende a noção simplista de que deveríamos usa-los 
somente porque os alunos prestam mais atenção aos jogos do que às aulas. 
Além de serem divertidos, os jogos oferecem imersão em um ambiente 
reativo, promovem o desenvolvimento de habilidades de solução de 
problemas, e propõem um fluxo narrativo que rende uma sensação de 
progresso; tudo ocorre dentro de um ambiente que os alunos desejam 
explorar por sua própria motivação intrínseca (CROOKAL, 2008, p. 316) 

 

Os jogos educacionais são caracterizados pela presença de objetivos estruturados, regras 

bem-definidas e tarefas claras e desafiadoras, além de permitir a experimentação sem 

consequências adversas e oferecer respostas e resultados em tempo real (CROOKAL, 2008). 

Ainda que estas características pareçam contraditórias aos problemas mal-definidos e aos 

resultados em aberto relacionados à aprendizagem situada, elas na realidade descrevem, uma 

delimitação prévia dos procedimentos de interação com os problemas, e não dos problemas em 

si. A GBL requer, assim, um criterioso planejamento docente, direcionado aos objetivos da 

atividade” (MENEZES, 2016, p. 209) 

Um exemplo desta abordagem estruturada sobre problemas abertos pode ser encontrado 

no uso educacional dos jogos de simulação (SG - Simulation Gaming), que predominantemente 

utilizam softwares desenvolvidos especificamente para as necessidades de uma dada aplicação 

didática. Os jogos de simulação vêm sendo definidos como uma categoria de “jogos sérios” 

(serious games) (CROOKAL, 2010), dentro dos quais colocam-se em posição central “cenários da 
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vida real e a descoberta regrada de conteúdos disciplinares” (NADOLSKI, HUMMEL, BRINK, et al, 

2008, p. 339), em contraste com jogos de lazer, que priorizam o entretenimento e a imersão em 

um ambiente realista.  

Jogos de simulação geralmente são utilizados para replicar versões idealizadas de processos 

reais31, e são uma maneira de dar suporte à compreensão, projeto e uso de sistemas complexos 

(BEKEBREDE, LO, LUKOSCH, 2015). Jogos realistas impõem restrições práticas de recursos como 

tempo e dinheiro, conflitos de interesses entre grupos simulados, e informação limitada. Os 

jogadores-aprendizes devem então atingir seus objetivos através de uma cadeia de decisões 

(OHNMACHT, ARX e SCHICK, 2015). 

A aprendizagem em jogos de simulação é um processo ativo no qual o 
significado é desenvolvido com base na experiência. O aprendizado em 
elementos de jogos de simulação é situado em um contexto rico, reflexivo de 
contextos do mundo real, possibilitando a esse processo construtivo ocorrer 
e ser transferido para ambientes que vão além da situação de aprendizado 
(LAINEMA, 2009, p. 63). 

 

David Crookall e Warren Thorngate (2009) situam os jogos de simulação em diferentes 

categorias, de acordo com o paradigma pedagógico que aplicam: jogos de conhecimento-para-

ação (no qual os participantes aplicam conhecimentos prévios na simulação), ação-para-

conhecimento (no qual, através da simulação, constroem conhecimento), e integração-ação-

conhecimento (que objetivam criar conexões entre conhecimento e ação). Enquanto o primeiro 

tipo é utilizado para verificar o conhecimento, o segundo pode ser usado para gerar interesse 

em um dado tópico, antes da ocorrência de atividades de outra natureza. A relação entre ação 

e conhecimento definem como a atividade pedagógica deve ser organizada, em relação à sua 

programação, execução e revisão final. Esta revisão, ou debriefing, é considerada essencial para 

a transformação da experiência adquirida no ato de simulação em conhecimento (CROOKALL, 

2010). 

No contexto da educação superior, os jogos de simulação são apresentados como “jogos 

para especialistas” (expert games). Esta categoria é caracterizada por incluir no ambiente de 

ensino dados estatísticos que precisam ser compreendidos em seu contexto e relacionados aos 

conhecimentos dominados pelos alunos, de forma a determinar um curso de ação para a 

solução dos problemas propostos (OHNMACHT, ARX e SCHICK, 2015).  

                                                             
31 São variadas as temáticas presentes na literatura, como o gerenciamento empresarial, logística, 
planejamento de transportes, relações ecológicas, atendimento de saúde, entre outras (KABBERS, 2009)   
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Os objetivos pedagógicos da abordagem de jogos de simulação passam pela construção de 

conhecimento através de um processo que ocorre a partir da colaboração para criação de 

estratégias de ação, e culmina na generalização dos resultados simulados para a realidade 

externa. Os jogos de simulação são, portanto, um exemplo de conjunção entre tecnologia 

computacional e esforços pedagógicos, que apresenta um potencial ainda pouco explorado – e 

portanto pouco compreendido – no contexto do ensino superior. 

O uso da tecnologia perfaz um subconjunto da pedagogia, que procura interpretar o uso 

apropriado da tecnologia para apoiar e melhorar a aprendizagem. A tecnologia educacional 

adverte que, “uma boa pedagogia pode informar e ser apoiada por uma boa TI. Uma pedagogia 

ruim pode subverter o objetivo de usar boa TI. Uma combinação de má pedagogia e má TI é um 

desastre para o futuro do aprendizado dos alunos” (REFFAT, 2007, p. 320). Em nosso contexto 

de atelier de arquitetura e urbanismo, compreendemos que os educadores devem buscar um 

equilíbrio entre a qualidade do produto e a integração da tecnologia da informação. Esta 

integração segue na direção da criação de um “currículo computacional ideal”, que mescla 

progressivamente as tecnologias computacionais no curso ao longo do tempo, “buscando o 

método de ensino em atelier como catalizador para perspectivas em mutação nas áreas 

relevantes da teoria e métodos de projeto” (REFFAT, 2007, p. 317). 

Nossas propostas seguirão no sentido de contribuir com este currículo computacional nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, instruídos pelos conceitos que pudemos explorar ao longo 

deste capítulo. As posições do construcionismo assomam-se às nossas considerações sobre a 

aprendizagem situada e a aprendizagem baseada em projetos, e representa uma importante 

aproximação entre estas teorias e as práticas que buscamos viabilizar, ao priorizar a tecnologia 

informática como mediador da aprendizagem. Os estudos sobre jogos de simulação também 

forneceram elementos para as atividades que descreveremos no Capítulo 6. 

Através de um levantamento da literatura, pudemos traçar um percurso através das teorias 

da pedagogia, detectar os principais pontos de convergência entre estas teorias e as práticas de 

ensino em planejamento urbano, levantar questionamentos e visualizar um arcabouço para 

nossa própria construção metodológica. Pudemos também refletir sobre os papéis exercidos 

pelo professor e alunos em um ambiente de aprendizagem experiencial, que passarão a instruir 

nossas atitudes nas práticas pedagógicas, e das tarefas e dificuldades inerentes à 

implementação de inovação no ensino universitário. Em um resumo deste posicionamento, John 

Cowan observa que ensinar equivale à “criação proposital de situações, das quais aprendizes 

motivados não devem conseguir escapar sem aprender ou desenvolver-se” (2012, p. 75).  
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De forma mais pragmática, os questionamentos feitos às teorias e práticas construtivistas 

nos apresentaram pontos a considerar no sentido de formular atividades instrucionais, criar 

objetivos de ensino e avaliar resultados nestas experiências, como descreveremos adiante, no 

Capítulo 4. 

Nas próximas etapas deste estudo, prosseguiremos a partir do mapeamento das 

tecnologias presentes nas práticas de planejamento urbano, para então situa-las na descrição 

das atividades que foram realizadas a partir da fundamentação exposta até este momento. 



3. T e c n o l o g i a s  C o m p u t a c i o n a i s  A p l i c a d a s  | 62 

 

3 TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS APLICADAS 

 

Referenciando o sistema TPACK descrito no Capítulo 1, viemos até este momento explorando 

conhecimentos relacionados à esfera pedagógica, buscando alcançar suas conexões com o 

conhecimento de conteúdo pedagógico ao explorar as metodologias específicas utilizadas nas aulas de 

arquitetura e urbanismo, e o conhecimento tecnológico pedagógico, ao encontrar as aplicações de 

inserção de tecnologia nas atividades educacionais. Neste terceiro capítulo, abordamos com mais 

proximidade temas de conhecimento de conteúdo tecnológico, ou seja, o conhecimento das 

tecnologias da informação em suas relações mais diretas com as práticas de planejamento urbano. 

Refletimos sobre o lugar que estas tecnologias ocupam e quais aportes oferecem às de práticas 

científicas e profissionais do planejamento urbano. 

Tecemos na primeira parte deste trabalho considerações sobre a complexidade dos ambientes 

urbanos contemporâneos. Partimos da necessidade de planejar – e para isto representar – realidades 

de elevada concentração populacional urbana, e novas funções e relações intra- e inter-urbanas 

surgidas a partir das inovações nos meios de produção, acumulação e comunicação observadas neste 

início de século XXI. Se por um lado este panorama revela dificuldades para o trato dos dados relativos 

ao planejamento urbano, por outro podemos contar com possibilidades dramaticamente ampliadas 

para a coleta e registro da informação que é gerada e circula na construção diária das cidades. A 

aquisição de “big data”32, espelhada em sistemas de “cloud storage”33 torna virtualmente impossível 

o acompanhamento individual e a análise, por profissionais de planejamento, de todos os dados 

potencialmente coletados acerca das atividades urbanas. Ainda que métodos e técnicas estejam em 

constante desenvolvimento, ainda não existem ferramentas razoavelmente unificadas para o 

tratamento e análise destas informações. Existem, no entanto, direcionamentos e experimentos que 

apontam para direções promissoras. 

Apresentamos como paralelo conceitual ao nosso tema a indústria da construção civil, uma área 

correlata que tem enfrentando nas últimas três décadas desafios semelhantes ao Planejamento 

Urbano no que diz respeito a eficiência e sustentabilidade. Esta indústria tem convergido em direção 

aos sistemas BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) como 

uma linguagem que unifica ferramentas de projeto, análise, visualização e colaboração (JERNIGAN, 

                                                             
32 “Megadados”: vastos conjuntos de dados digitais, coletados a partir de hardware e/ou software pervasivo: 
dispositivos portáteis, redes sociais e sistemas de monitoramento geram uma quantidade imensa de informação 
sobre a localização, as relações, os hábitos e preferências dos cidadãos (CUKIER, 2010). 
33 Armazenamento em nuvem, aplicação da computação em nuvem que armazena dados em servidores remotos 
(REDONDO DOMÍNGUEZ, SANCHEZ RIERA, FONSECA ESCUDERO, et al, 2013) 
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2008). As ferramentas BIM baseiam-se em um processo no qual um edifício em fase de projetação é 

modelado – ou mesmo simulado – de em suas diversas dimensões materiais, consistindo não só de 

um conjunto de informações gráficas, mas em um objeto virtual dotado de propriedades que refletem 

a realidade física de um objeto construído. Sobre este objeto virtual podem trabalhar 

cooperativamente diversos profissionais de diferentes especialidades, possibilitados de inserir e 

extrair informações com eficiência inédita. Este avanço metodológico, técnico e organizacional só foi 

possível a partir do avanço tecnológico das ferramentas computacionais, aliado a profundas 

explorações conceituais e a um processo, ainda em curso, de transformação de processos projetuais 

– processo que se mostra consolidado e em grande medida inexorável. 

Não existe ainda, no âmbito dos Estudos Urbanos, uma convergência de alcance e profundidade 

semelhante. Pode-se reconhecer, ainda assim, que a tecnologia da informação para o planejamento 

urbano também apresentou avanços, possibilitando o armazenamento, organização e 

disponibilização de dados com considerável agilidade. Informações relativas à demografia, por 

exemplo, uma vez recolhidas, podem ser categorizadas rapidamente e consultadas através do acesso 

a websites de órgãos específicos. Mapas e plantas cadastrais, por sua vez, podem ser melhor 

armazenados, transmitidos e consultados valendo-se de tecnologias CAD (Computer Aided Design – 

Desenho Auxiliado por Computador) que substituíram os antigos mapas e plantas em papel enquanto 

documentação. 

Faremos em seguida uma breve caracterização do conjunto de ferramentas que auxiliam os 

aspectos de avaliação e proposição espacial do planejamento urbano, algumas delas já com extenso 

histórico de aplicação prática, e todas em contínuo desenvolvimento. Estas estão aqui entendidas a 

partir de cinco vertentes principais34: as ferramentas de mapeamento e visualização de dados, em 

particular as ferramentas SIG, que unificam e traduzem os dados urbanos viabilizando a análise e o 

projeto; as ferramentas de modelagem geométrica urbana tridimensional, que procuram reproduzir 

os aspectos físicos naturais e construídos (ou propostos) do ambiente, seja através de levantamento 

direto ou modelagem paramétrica/procedural; a realidade virtual e realidade aumentada, que 

inserem o observador na modelagem tridimensional através da visualização; a modelagem procedural 

e paramétrica, que procura resolver os problemas de escala de modelagem em ambientes complexos; 

                                                             
34 A estas poder-se-iam adicionar, de forma mais geral, as ferramentas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) voltadas ao armazenamento, tratamento e distribuição de dados e opiniões. Estas 
ferramentas de conectividade possibilitam interações mais ágeis entre planejadores e destes com os 
stakeholders da sociedade, sendo um aporte valioso na dinâmica de planejamento participativo, construindo os 
conceitos de eParticipação, eDemocracia e eGoverno (SÆBØ et al, 2008) – para os quais o prefixo “e” denota o 
caráter do suporte eletrônico como distribuidor da informação e mediador de comunicações. (ver SÆBØ et al, 
2008) 
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e as ferramentas de simulação urbana, atualmente associadas com frequência às outras duas 

categorias de ferramentas, a partir das quais pode-se alimentar modelos matemáticos com dados, de 

modo a obter reproduções ou predições de situações reais.  

Não obstante a complexidade atingida pelas técnicas atuais, toda compreensão da inserção de 

tecnologias computacionais no planejamento urbano, pode-se dizer, inicia-se pela representação 

gráfica de bases cartográficas, dados e projetos – representação esta que, associada à disponibilização 

e tratamento de informações referenciadas geograficamente, caracteriza a natureza das tecnologias 

GIS, cujo escopo analisaremos a seguir. 

 

3.1 Mapeamento e visualização de dados 

 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG, de Geographic Information System - GIS) surgiram, 

na década de 1960, como resposta às necessidades das atividades de monitoramento ambiental, 

possibilitada pelos avanços na computação e na aquisição de imagens aerofotogramétricas e dados 

de satélite. Se na década de 1980, os SIG começaram a expandir-se como ferramenta adotada por 

órgãos governamentais nos Estados Unidos da América, foi a partir da década de 1990 que atingiram 

a maturidade, evoluindo de ferramentas limitadas, operacionalmente complexas e restritas a um 

nicho de usuários, para um fator ubíquo e aparentemente indispensável (MONTAGU, 2001) para os 

profissionais de planejamento.  

Figura 4 - Associação em GIS de base cartográfica (esq) a base cadastral (dir) 
 

 
 
FONTE: Elaboração própria a partir de dados cadastrais (Ajuntament de Sant Cugat) 
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Os órgãos de planejamento têm utilizado os SIG para suprir demandas técnicas de 

monitoramento de dados cadastrais, demográficos, de parcelamento e para instruir a tomada de 

decisões. Esta consolidação está refletida em um grande volume de publicações acadêmicas sobre os 

usos do SIG para planejamento urbano35. 

A natureza das ferramentas SIG é de associação entre dados cartográficos (mapas, plantas), a 

dados quantitativos (tabelas, cadastro). Esta associação depende da disponibilidade destes dados, em 

si construída a partir de iniciativas da administração local ou de entidades supragovernamentais36. 

Ainda que haja disparidades acentuadas no grau de avanço da georreferenciamento dos dados 

cartográficos em diferentes países e regiões, nas localidades em que este processo já se encontra 

consolidado, 

os municípios geram um importante volume de informação quase em sua totalidade 
referenciada em seu território. Algumas bases de informação sobre a população 
(dados censitários), o território (licenças de obra, planejamento urbanístico, 
infraestrutura viária, redes de iluminação, equipamentos) e sua economia (impostos 
de atividades, imposto sobre bens imóveis, etc). Desde o momento que um 
município dispõe de uma base gráfica digital, possui um denominador comum dos 
dados anteriormente mencionados (GARCIA-ALMIRALL, VALLS DALMAU, MOIX 
BERGADÀ, 2011, p.11).  

 

A reunião de todos estes dados em uma biblioteca SIG favorece a gestão eficiente da informação 

urbanística, orientam decisões de planejamento e possibilitam a análise comparativa a partir de 

recursos computacionais de maneiras que não seriam possíveis sem a contribuição do software 

(GARCIA-ALMIRALL, VALLS DALMAU, MOIX BERGADÀ, 2011).  

Dada sua relevância nas práticas urbanísticas, o SIG tem sido introduzido, como citamos no 

Capítulo 1 deste volume, nos currículos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, seja como 

componente curricular obrigatório, optativo, ou parte integrante de outras atividades disciplinares, 

apesar de ainda não se encontrarem generalizadas como as tecnologias CAD ou os softwares de 

modelagem tridimensional. Alguns empecilhos a essa adoção, detectados por Maria Pilar Garcia-

Almirall e colegas (2014) foram a percepção de que as tecnologias conhecidas já atenderiam às 

necessidades do curso; a dificuldade de acesso e manipulação de informações cartográficas 

adequadas; o medo de precisar aprender uma nova ferramenta aliada aos prazos de entrega curtos 

                                                             
35 Uma busca no portal de periódicos CAPES (periodicos.capes.gov.br), considerando apenas a presença dos 
termos em títulos de artigos revisados por pares, 12.688 resultados para a palavra-chave “GIS”; 250 resultados 
para a combinação de palavras-chave “GIS” e “urban planning”, e outros 50 para “geographic information” e 
“urban planning”.  
36 Como a iniciativa INSPIRE da União Europeia, que visa colocar à disposição dos cidadãos uma grande 
quantidade de informação geográfica produzida pelas administrações públicas (GARCIA-ALMIRALL, VALLS, 
MOIX, 2011) 
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para os produtos; a dificuldade de importar e exportar dados a outros softwares; o desconhecimento 

de conceitos básicos de georreferenciação; e a sensação de que os mapas são “pouco arquitetônicos” 

em sua natureza e visualização (GARCIA-ALMIRALL, REDONDO, VALLS, et al, 2014). 

Ao refletir sobre esta última observação em particular, constatamos que, se por um lado a riqueza 

de informações proporcionada pelos bancos de dados demográficos e cartográficos é de grande valia 

para os especialistas treinados em recolher, analisar e interpretar tais informações, por outro, estes 

podem apresentar-se demasiado volumosos ou mesmo inescrutáveis para um público não familiar 

com sua interpretação. Além dos estudantes de arquitetura e urbanismo (que desenvolverão 

familiaridade com estes dados ao longo do curso), este público inclui atores externos que interagem 

com o planejador: políticos, investidores, ativistas sociais e ambientais, cidadãos em geral, ocupam 

posições decisivas no processo de planejamento participativo, e que não têm contato com 

ferramentas cartográficas37. Ao observar-se esta dificuldade de acesso e interpretação da informação, 

entende-se que  

muitos grandes conjuntos de dados, quer sejam produzidos para entrada em 
modelos computacionais ou como resultados destes, ou simplesmente como dados 
crus capturados por instrumentos digitais, precisam ser entendidos holisticamente 
usando as propriedades sintéticas da mente e do olho de maneira direta (BATTY, 
STEADMAN e XIE, 2004, p.2) 

 

Como consequência, reconhece-se que para tirar melhor proveito dos dados acumulados nas 

ferramentas urbanísticas, é necessário visualizar as informações tendo acesso a dados numéricos, 

teorias de análise, planejamento e gestão, ou panoramas urbanos passados ou projetados, de forma 

gráfica, holística e especializada, e com uma linguagem apropriada ao conteúdo e ao observador.  

Batty, Steadman e Xie (2004) dedicam-se à discussão conceitual das possibilidades de visualização 

dentro do processo de planejamento. Os autores agrupam em quatro categorias as principais funções 

das visualizações: educação; exploração; explanação; e engajamento. 

Podemos reconhecer em alguma medida estas categorias em todas as aplicações tecnológicas 

que exploramos ao longo deste capítulo. As funções de educação, formal ou informal, estão 

profundamente ligadas às propostas desta pesquisa, em especial no uso da visualização para 

                                                             
37 É pertinente notar que mesmo sem uma orientação por especialistas, os cidadãos em geral têm acesso e 
utilizam ferramentas com elementos de SIG, através de aplicativos largamente disponíveis, como o Google 
Maps, a Wikimapia e o Waze, que incluem informações de localizações, tráfego e outros dados visuais, de forma 
especializada e rapidamente acessível. 
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transmissão de informações sobre teorias e modelos que não são facilmente compreendidos de forma 

não-pictórica.  

Informações gráficas, sejam funcionais ou artísticas, podem e são usadas como uma 
ferramenta de “auxílio ao pensamento”. O uso da visualização e a possibilidade de 
replicar um modelo são habilidades que podem ser aprimoradas nos estudantes 
quando estes são apresentados a simulações de comunicação e ao processo de 
desenvolver representações simuladas da realidade (KLINCZKOWSKI, CARDON e 
SPEELMAN, 2015, p. 24). 

 

Ao assumir a função de exploração, a visualização surge como ferramenta de teste de teorias e 

modelos de planejamento e/ou simulação, e na função de explanação, como ferramenta para 

confirmar ou falsear alguma informação incorporada a uma teoria ou modelo. Estes usos estão 

presentes na maior parte da literatura que trata de modelos urbanos, na medida que as 

representações visuais são utilizadas para construir e comunicar as interpretações dos fenômenos 

urbanos. 

Por fim, as funções de engajamento são verificadas nos modelos desenvolvidos para outros 

propósitos que não a ciência per se, destinadas ao engajamento nos temas urbanos de não-

especialistas em modelagem. 

Abordagens de visualização tradicionais geralmente utilizam técnicas que incluem 
mapas coropléticos (coloridos) gerados a partir da exportação de resultados de 
simulações, resumidos por uma geográfica zonal, até um Sistema de Informações 
Geográficas (GIS) para exibição; outras variações incluem animações geradas a 
partir da exibição de uma série de mapas bidimensionais em ciclo, visualizando 
distintos momentos temporais ou quantidades; visualizações tridimensionais 
através da extrusão de formas poligonais para indicar densidade; ou suavização 
espacial na forma de mapas topográficos ou de terreno, com a elevação 
representando algum nível de interesse (VANEGAS, ALIAGA, WONKA, et al, 2010, p. 
36) 

 

Estas visualizações, que dentro dos estudos urbanos tradicionalmente relacionam-se a 

cartografias bidimensionais, têm sido crescentemente incrementadas por representações 

tridimensionais, realistas e imersivas, em sincronia com os avanços da computação gráfica a partir dos 

anos 1980. O potencial de geração de gráficos computacionais realistas – que décadas atrás era 

associado aos supercomputadores, atualmente pode ser reproduzido por computadores pessoais e 

dispositivos portáteis com telas de alta definição (FONSECA, REDONDO, VILLAGRASA, 2015).  

 

3.2 Modelagem geométrica urbana tridimensional 
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A modelagem geométrica urbana encontra usos no mapeamento de espaços para uso de 

ferramentas de navegação; visualização de espaços (seja de cidades já inexistentes ou ainda não 

construídas); entretenimento (indústrias de jogos e filmes); resposta de emergência (no treinamento 

de profissionais e planejamento de rotas de evacuação em espaços urbanos); e no planejamento 

urbano, prevendo resultados de políticas de uso do solo e seu efeito na vizinhança, e criando vistas 

hipotéticas de um espaço urbano após um período de crescimento e desenvolvimento (VANEGAS, 

ALIAGA, WONKA, et al, 2010). 

É evidente que o uso de aplicações tridimensionais aumentou consideravelmente 
durante a última década em vários campos baseados na computação, como jogos, 
animação, GIS, sistemas cadastrais, tomada de decisão, etc. No que diz respeito aos 
sistemas cadastrais, a definição de um modelo cadastral multicamadas e 
tridimensional permitirá a alocação de direitos e condições de propriedade dentro 
da realidade tridimensional; no geral, no entanto, a terceira dimensão auxilia na 
melhor análise de uma situação ou modelo: é essencial em todos os sistemas de 
informação geográfica avançados ou em qualquer lugar em que a posição 
tridimensional correta seja importante (TSILIAKOU, LABROPOULOS, DIMOPOULOU, 
2013, p. 107). 

 

A modelagem tridimensional para estes diversos fins é produzida a partir de diversas ferramentas 

de modelagem geométrica de uso geral (como as ferramentas CAD tridimensionais e softwares de 

modelagem de grande abrangência como 3D Studio MAX, Maya, Blender e Sketchup), aos quais 

somam-se atualmente programas desenvolvidos especificamente para modelagem em escala urbana, 

como o CityEngine. 

Todas estas modalidades de representação tridimensional trazem, como principal vantagem, a 

possibilidade de melhor visualizar as relações espaciais entre edifícios, ruas e entorno. Esta 

perspectiva potencializa o envolvimento público durante o processo de planejamento (PAAR, 2006); 

possibilita a verificação de caminhos e acessibilidade no espaço urbano a partir da perspectiva do 

caminhante (CAPPELLE et al., 2012); permite visualizar a projeção de luz e sombra e a abertura ou 

interrupção de linhas visuais na paisagem urbana (YIN, 2010; YASUMOTO et al., 2011); demonstra 

diferentes resultados construtivos a partir de uma proposta inicial (WURMAN e TORRENT, 2007), 

entre outras finalidades. 

Uma avaliação importante a ser feita sobre as representações tridimensionais diz respeito aos 

procedimentos que produzem a modelagem. Em sua forma mais simples, as representações podem 

ser feitas de forma “manual” (ou explícita). Este procedimento envolve o uso de ferramentas CAD 3D 

para modelar ambientes urbanos com base em dados dispersos (por exemplo, mapas topográficos em 

CAD, sobre os quais são cruzados com mapas de parcelamento e de projeção e volume de edificações). 

Este procedimento, em geral, envolve a criação de uma superfície topográfica tridimensional em 
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programas de modelagem como Trimble Sketchup, Autodesk AutoCAD, Autodesk 3DS Max ou 

Autodesk Revit, sobre a qual pode-se aplicar uma ortofotografia correspondente ao terreno 

representado. Modelada esta superfície topográfica, efetua-se a extrusão de blocos a partir da 

projeção dos edifícios, gerando massas volumétricas que podem posteriormente receber maiores 

detalhes com modelagem individual. Construir um panorama urbano desta maneira é uma atividade 

intensiva no uso de tempo e atenção dos modeladores, e se torna viável apenas quando abarca 

pequenas áreas urbanas e/ou quando produz resultados muito pouco detalhados, como planos de 

massas. A geração de volumes tridimensionais pode ocorrer também a partir do uso de dados 

agrupados em ferramentas SIG – gerando o chamado SIG 3D, como descrito por Yin (2010) e Gómez 

de Segura, Peral, Sagasti, et al (2007). Estas construções são em geral esquemáticas e abstratas, com 

objetivo de visualização de dados, mais do que de reprodução do ambiente real. 

Figura 5 - Visualização tridimensional de dados GIS: identificação de excesso e potencial construtivo 
na comparação entre dados cadastrais e legislação urbanística 

 
FONTE: Elaboração própria a partir de dados cadastrais (Ajuntament de Sant Cugat) 

Quando existe a necessidade de construir-se um modelo urbano fiel à realidade, pode-se 

automatizar o processo através do sensoriamento remoto. Estas técnicas utilizam tecnologias LIDAR, 

que consistem de um escaneamento por equipamentos que emitem laser, baseados em terra ou 

aerotransportados, que detectam distâncias e posições de superfícies no espaço. As “nuvens de 

pontos” resultantes deste escaneamento podem ser transformadas em modelos tridimensionais 

volumétricos, reproduzindo espaços urbanos e edifícios, sobre os quais pode-se intervir virtualmente 

(ARENAS e ORTEGA, 2010; RUIZ FERNANDEZ, REY PEREZ, ESTORNELL CREMADES, et al, 2007; ZEBEDIN, 

KLAUS, GRUBER, et al, 2007). Este método produz modelos com alto grau de fidelidade à realidade, e 

o nível de precisão e detalhamento dos resultados tem aumentado à medida que o hardware de 

captação e o software de interpretação de dados se desenvolvem e se sofisticam.  
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A coleta de dados para a modelagem de sensoriamento remoto requer, no entanto, um alto grau 

de preparação e equipamento específico, e a etapa de finalização dos modelos ainda pode exigir 

esforços manuais consideráveis, tornando-o pouco prático para a reprodução em grande detalhe de 

frações urbanas extensas. 

Figura 6 - Nuvem de pontos de levantamento LIDAR 

 
      FONTE: MARSHALL, 2013 
 

3.3 Realidade Virtual e Realidade Aumentada 

 

Ainda que estejamos tratando de métodos de modelagem tridimensional, as paisagens urbanas 

criadas pelas ferramentas descritas ao longo deste capítulo são, tradicionalmente, apresentadas aos 

usuários a partir de imagens impressas em meio físico, ou em telas eletrônicas.  Esses suportes físicos 

traduzem, portanto, a modelagem tridimensional em uma perspectiva bidimensional singular e não 

interativa. Embora esta visualizações apresentem uma série de vantagens, entre as quais está a 

portabilidade e facilidade de transmissão, elas não reproduzem a experiência urbana que o 

observador tem ao transitar livremente pela cidade.  

A tecnologia de dispositivos disponíveis aos consumidores permite, atualmente, uma alternativa 

que aproxima ainda mais a representação da realidade, permitindo a imersão do usuário em um 

ambiente tridimensional sintético, oferecendo um certo nível de liberdade de movimentos e de 

interação. Estes métodos são a Realidade Virtual (VR) e a Realidade Aumentada (AR). 
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Aplicações de realidade virtual utilizam-se de salas de projeção (PARKE, 2005) ou dispositivos 

“vestíveis”38 para isolar o usuário sensorialmente do ambiente externo, e cerca-lo por uma pela 

paisagem virtual projetada. O usuário pode movimentar-se e interagir com esse cenário virtual a partir 

de conjuntos de detectores de movimento e interfaces hápticas que fazem parte do equipamento de 

hardware de VR. A realidade virtual é utilizada no planejamento urbano como forma de facilitar o 

processo de participação de usuários ao facilitar a identificação e análise de problemas e a 

comunicação e tomada de decisões (ROUPÉ, BOSCH-SIJTSEMA, JOHANSSON, 2014).  

Figura 7 - Cabine de VR (esq) e headset de VR (dir) 
 

       
FONTE: PARKE, 2005 e PINO, 2017 

 
A realidade aumentada, por sua vez, é um modelo de “visualização híbrida”, que se diferencia da 

realidade virtual na medida em que não substitui completamente a paisagem real nem isola seu 

usuário, usando o ambiente real como plano de fundo para suas projeções. O hardware de AR pode 

consistir de dispositivos vestíveis como o Google Glass ou Microsoft Hololens39, ou através de 

dispositivos móveis (smartphones, tablets). A característica principal de uma aplicação de AR é a 

adição, através de projeção ou telas de dispositivos, de elementos visuais gerados por computador à 

paisagem percebida pelo usuário. A AR tem encontrando usos comerciais e de entretenimento, mas 

também está presente em funções profissionais de projeto e construção, já encontrando 

representação em experimentos na educação para o projeto de arquitetura e planejamento urbano 

(REDONDO DOMÍNGUEZ, SÁNCHEZ RIERA e MOYA SALA, 2012).  

                                                             
38 Wearable devices, utilizados pelo usuário na forma de um “capacete” (headset) com telas que exibem imagens 
estereoscópicas e um conjunto permitem a interação com o ambiente virtual. Os aparelhos Oculus Rift, Vive, 
Gear VR, Playstation VR e Microsoft Mixed Reality representam uma primeira geração de dispositivos de VR 
disponibilizados comercialmente ao público entre 2016 e 2017 (PINO, 2017). 
39 O Google Glass foi um dispositivo de AR testado publicamente entre 2013 e 2015, e atualmente direcionado 
para usos industriais (CONDON, 2017). O Microsoft Hololens é um dispositivo atualmente em fase de teste, 
voltado especificamente para o desenvolvimento e uso de aplicações em AR (FITZSIMMONS, 2017) 
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A AR tem duas vantagens principais sobre a VR. Primeiro, a AR permite experiências 
colaborativas em uma cena real: os usuários podem trabalhar com objetos gerados 
por computador como se estes fossem objetos reais em um ambiente real, em 
tempo real. Segundo, a AR permite interações tangíveis: ao superpor objetos 
virtuais sobre um ambiente real através de marcadores, o usuário pode modificar e 
manipular a escala, posição e localização de objetos virtuais. A tecnologia AR, ao 
fornecer novas possibilidades de interação, promove a participação ativa dos alunos 
em sua própria construção de conhecimento (FONSECA, VALLS, REDONDO, 2016).   

Figura 8 - Aplicação de AR. Nas imagens, as barracas de feira são modelos computadorizados 
superpostos em tempo real à paisagem urbana. 

 

 
FONTE: FONSECA, VALLS, REDONDO, 2016 
 
Essa interação entre o usuário e objetos virtuais através de objetos físicos pode ser facilitada por 

outros dispositivos específicos, como as interfaces de usuários tangíveis (tangible user interfaces – 

TUI), construídas através de aparatos como mesas de projeção luminosa e interfaces de toque, 

ativando ações pré-programadas ou procedurais (BEN-JOSEPH, ISHII, UNDERKOFFLER, et al., 2001). 

Podemos perceber que os usos de VR, AR e TUI estão diretamente conectados com equipamentos 

de hardware que, por utilizar tecnologia ainda recente – e em muitos casos incipiente – e por 

representar potencial comercial destacado, passam por constantes processos de desenvolvimento e 

inovação e obsolescência. Qualquer iniciativa que use estes equipamentos requer, portanto, recursos 

para aquisição e constante renovação de hardware, e invariavelmente exigirá treinamentos com 

novas interfaces de modelagem e de experiência de usuário. Neste sentido, a AR que utiliza tablets e 

smartphones – equipamentos já presentes no dia-a-dia dos usuários, apresenta importantes 

vantagens: estes dispositivos são acessíveis e familiares a boa parte do público, facilitando o uso 

destas aplicações em situações de prática ou ensino em planejamento urbano (FONSECA, VALLS, 

REDONDO, 2016).   

 A realidade virtual e a realidade aumentada são mediadores da comunicação entre o 

observador e o ambiente gerado por modelagem tridimensional, que adicionam à visualização a 

vantagem da imersão. A localização do observador ao nível do chão, no entanto, exige ainda mais da 
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modelagem urbana: é inviável, na prática, produzir ambientes extensos e complexos, utilizando-se 

unicamente as ferramentas de modelagem tridimensional tradicionais, e o sensoriamento remoto 

ainda não resulta em modelagens suficientemente detalhadas. A resposta a estes desafios é 

encontrada nas técnicas de modelagem procedural e paramétrica.  

 

3.4 Modelagem procedural e paramétrica 

 

As tentativas de gerar representações tridimensionais de ambientes urbanos enfrentam o 

obstáculo da grande quantidade de conteúdo que precisa ser gerada. Uma cena urbana pode conter 

milhares de edifícios individuais, peças de mobiliário urbano, vegetação, entre outros, cada um com 

diferenças maiores ou menores em sua materialidade.  

Espaços urbanos são difíceis de modelar porque a estrutura subjacente é 
determinada por um número muito grande de variáveis difíceis de quantificar, 
incluindo políticas de uso do solo, comportamento do mercado, infraestrutura de 
transportes, planos governamentais e alterações populacionais. Além disso, 
ambientes urbanos densos são particularmente complexos para modelar porque 
são simultaneamente densos e vastos, abarcando desde alguns poucos até centenas 
de quilômetros quadrados (VANEGAS, ALIAGA, WONKA, et al, 2010, p. 26). 

 

Esta complexidade inviabiliza a execução de uma modelagem urbana em grande escala a partir 

de ferramentas que requerem atenção individual e intervenção manual para cada um desses 

elementos (DEAMICIS, CONTI, SIMÕES, et al, 2009; MERREL e MANOCHA, 2011). Atualmente, as 

demandas por modelagem de cenários, advindas das indústrias cinematográfica e de entretenimento 

eletrônico, entre outras aplicações, têm impulsionado o desenvolvimento e uso de técnicas de 

modelagem procedural. (WATSON, MULLER, WONKA, et al, 2008) 

A modelagem procedural urbana teve origem no trabalho de Yoav Parish e Pascal Müller (2001), 

que efetivou a combinou de técnicas de L-systems40, aplicados para a geração de sistemas viários; e 

da gramática da forma41, aplicada para geração de modelos de edifícios42. Os L-Systems eram até 

então utilizados prioritariamente para representar os padrões de crescimento de plantas, obedecendo 

                                                             
40 Lindenmayer systems – desenvolvidos por Aristid Lindenmayer em 1968, são um tipo de gramática da forma 
que produz estruturas autossimilares – relacionadas à ideia matemática dos fractais (LAYCOCK, DAY, 2003).  
41 Shape grammar, desenvolvida por George Stiny, sugere a construção de formas a partir de regras formais de 
início, transformação e finalização (STINY e GIPS, 1972) 
42 Outras técnicas pertinentes à modelagem paramétrica são as gramáticas de grafos (BELOTTI, BERTA, 
CARDONA, et al, 2011), campos tensores (SMELIK, TUTENEL, BIDARRA, et al, 2014) e algoritmos evolutivos 
(DEAMICIS, CONTI, SIMÕES, et al, 2009). 
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regras de subdivisão e replicação geométrica. O uso das gramáticas da forma, por sua vez, era restrito 

a desenhos conceituais, sintetizando planos de massas de edifícios e outros elementos.  

 
 
 
 
 

Figura 9 - Modelagem botânica baseada em L-Systems 

 
              FONTE: OCHOA, 1998 
 
Com o objetivo de adicionar detalhamento aos edifícios que compunham a modelagem urbana, 

Peter Wonka, Pascal Müller e suas equipes desenvolveram a partir destes estudos as ferramentas de 

split grammar43 que deram origem à linguagem CGA44, implementada como principal função de 

modelagem no desenvolvimento de um sistema que viria a se consolidar como o software CityEngine45 

(WATSON, MULLER, WONKA, et al, 2008). 

As estratégias de modelagem procedural foram desenvolvidas com o intuito de permitir a 

representação veloz e econômica de espaços vastos e detalhados46, em casos nos quais se busca criar 

uma impressão geral de um ambiente – e não necessariamente reproduzir uma realidade. Os edifícios 

modelados parametricamente utilizam gramáticas da forma pré-programadas, mas são resultantes de 

                                                             
43 Gramática de divisão: procedimentos de subdivisão geométrica utilizadas, originalmente, para gerar 
detalhamento de fachadas em modelos arquitetônicos procedurais (PARISH, MULLER, 2001) 
44 Computer Generated Architecture, uma linguagem de programação baseada em python desenvolvida 
específicamente para modelagem procedural, baseada em conceitos de gramática da forma e split grammar 
(WATSON, MULLER, WONKA, et al, 2008). 
45 A gramática CGA é a mais difundida, mas não a única: outro exemplo é o WallGrammar, que gera volumetrias 
de edifícios associado ao GIS (DEAMICIS, CONTI, SIMÕES, et al, 2009). 
46 Cenários procedurais podem incluir um nível considerável de ampliação de detalhes, incluindo, no caso dos 
modelos urbanos, elementos arquitetônicos e de fachada e mobiliário urbano (ALIAGA, BENEŠ, VANEGAS, et al, 
2008). 
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um processo estocástico que gera modelagens genéricas, sem correspondência exata entre os 

detalhes modelados e uma dada realidade construída (ALIAGA, BENEŠ, VANEGAS, et al, 2008). 

A natureza desta técnica envolve a geração automática de cenários urbanos a partir de conjuntos 

de regras: determina-se um “estilo”47 de sistema viário a ser utilizado, e gera-se a rede de vias. Em 

seguida, divide-se as quadras criadas em lotes, mais uma vez de acordo com um perfil de divisão 

programado no sistema de modelagem. Existem regras para a forma, volumetria e envoltório das 

edificações, estilos arquitetônicos e características de fachada criadas dentro destes lotes delimitados 

(VANEGAS, ALIAGA, WONKA, 2010).  

O procedimento de modelagem procedural não requer do usuário, portanto, a criação de 

elementos individuais, mas a definição de regras gerais e alteração de parâmetros que moldam esta 

geração automatizada48. Estas regras podem ser explicitadas em um algoritmo (por exemplo, o código 

CGA), ou inferidas com base na exploração de conjuntos gráficos em busca de regularidades (sejam 

estas as características de um sistema viário ou elementos arquitetônicos de fachada e detalhe – 

Figura 10, Figura 11) (BELLOTTI, BERTA, CARDONA, et al, 2011). 

Figura 10 - Geração procedural de sistema viário. Sobre de um espaço destinado a novas 
urbanizações (a), o software gera novos traçados urbanos (b, c) baseados em exemplos extraídos 
de malhas urbanas de cidades analisadas anteriormente. 

 
FONTE: NISHIDA, GARCIA-DORADO, ALIAGA, 2016 

 

 

                                                             
47 O “estilo” consiste de atributos como comprimento de quadras, ângulos de cruzamentos, geometria viária, 
entre outros. Estes atributos podem ser explicitados no código da modelagem, ou extraídos de exemplos 
inseridos no software para interpretação automática (NISHIDA, GARCIA-DORADO, ALIAGA, 2016) 
48 O grau de interação do usuário com a modelagem muda de acordo com as técnicas utilizadas, e pode variar 
de muito baixo (o que resulta em um modelo com alto grau de aleatoriedade) a muito alto (o que requer tempo 
excessivo para ajuste e manipulação do modelo) – o ideal é que esse nível de intervenção possa ser selecionado 
e adaptado de acordo com os objetivos da modelagem (MERREL e MANOCHA, 2011). 
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Figura 11 - Geração procedural de arquitetura. Os elementos característicos da arquitetura (esq) são 
repetidos em novas formas geradas automaticamente (dir). 

 
FONTE: MERREL e MANOCHA, 2011 
 
 

Figura 12 - Modelagem procedural comparativa: para um mesmo caso base, um cenário de maior 
densidade construtiva (esq) e um de menor densidade (dir) 

 
FONTE: MERREL e MANOCHA, 2011 
 
 
Uma vez gerada a modelagem procedural, é possível alterá-la de forma interativa, quer seja a 

partir do redesenho de sistema viário, lotes e edifícios, quer seja a partir do ajuste de parâmetros de 

construção. As regras que definem os procedimentos de modelagem incluem a criação de parâmetros, 

como largura e perfil de vias, altura e área construída de edifícios, entre outros, que podem ser 

definidos com base em instruções49, ou podem ser alterados diretamente pelo usuário de forma a 

atender necessidades específicas de representação (COELHO, BESSA, SOUZA, et al, 2007; 

HACIOMEROGLU, 2008). 

                                                             
49 Os parâmetros podem ser inferidos através de camadas cartográficas superpostas à modelagem, ou de 
associações com tabelas ou atributos de SIG. 
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No âmbito do planejamento urbano, a modelagem procedural tem sido direcionada à produção 

de visualizações para concursos de projeto, para auxílio à tomada de decisões políticas, e para 

demonstração do potencial construtivo de frações urbanas de acordo com normas urbanísticas 

(WATSON, MULLER, WONKA, et al, 2008). Outra aplicação procedural pertinente ao campo dos 

estudos urbanos é a reconstrução arqueológica computacional de ambientes urbanos (BELOTTI, 

BERTA, CARDONA, et al, 2011). Este uso específico, que reproduz edificações cujos detalhes são 

desconhecidos, é apropriada, tendo em vista que a modelagem procedural “ é uma maneira rápida e 

elegante de gerar sítios urbanos imensos, complexos e de aparência realista, mas devido a sua 

natureza generativa não é adequada para reconstrução exata da arquitetura existente” (MUSIALSKI, 

WONKA, ALIAGA, et al, 2013). 

Figura 13 - Reconstruções urbanas arqueológicas a partir de modelagem procedural: Barcino (esq), 
Pompéia (dir). 

  
FONTE: BÀRCINO3D, 2014; SMELIK, TUTENEL, BIDARRA, et al, 2014 
 
Durante a descrição da modelagem procedural, temos citado o conceito de “parâmetros”. A 

modelagem paramétrica não está necessariamente associada aos modelos procedurais: representa, 

de maneira mais simples, uma modelagem geométrica baseada em parâmetros mutáveis, por vezes 

interdependentes entre si, enquanto partes de um sistema. Enquanto a modelagem geométrica 

comum está baseada em formas definidas por posições espaciais fixas, um modelo paramétrico 

consegue gerar, a partir de uma mesma topologia, modelos com tamanhos diferentes (LAYCOCK, DAY, 

2003). Esta é uma técnica “importada” de outras disciplinas, como a engenharia mecânica, e agora 

adotada nas práticas de arquitetura e urbanismo (DEAMICIS, CONTI, SIMÕES, et al, 2009).   

Figura 14 - Variações paramétricas (altura, forma, recuos), aplicados a um plano de massas de 
uma malha urbana hipotética 
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FONTE: CANUTO, 2011 
 
No âmbito do projeto arquitetônico, estas ferramentas constituem parte da modelagem BIM na 

medida em que constituem modelos adaptáveis governados por atributos com significados reais. A 

parametria ocupa espaço ainda mais central em outras ferramentas de modelagem, como os 

softwares Grasshopper50 e Dynamo51. A modelagem paramétrica construída a partir destas 

ferramentas pode ser governada por parâmetros de concepção formal, mas também por dados 

externos, como a interação espacial com o entorno e variáveis de insolação e ventilação. Estes 

parâmetros que propiciam a sustentabilidade e eficiência energética podem de definir soluções 

técnicas e formais (DEAMICIS, CONTI, SIMÕES, et al, 2009).  

A parametrização de modelos urbanos permite ao planejador simular alterações em frações 

urbanas ou visualizar aspectos de novas áreas de urbanização. Em todo caso, assim como com as 

ferramentas procedurais, é geralmente mais simples usar a parametrização para visualizar novos 

projetos ou cenas hipotéticas do que para representar de frações urbanas existentes: a definição de 

parâmetros individuais para edifícios existentes ainda requer um trabalho manual significativo 

(ALIAGA, BENEŠ, VANEGAS, et al, 2008) 

Verificam-se também a emergência, desde o início do século XXI, de aplicações de projeto urbano 

paramétrico, ocorrida a partir de práticas de escritórios de arquitetura, como os de Patrick 

Schumacher e Zaha Hadid, nos quais formas urbanas são gerados a partir de fatores formais, 

ambientais e funcionais (SILVA, 2010). Pesquisas têm explorado o potencial para a introdução de 

parâmetros adicionais na orientação da definição da forma urbana paramétrica, tais como 

características mensuráveis de vitalidade urbana (CANUTO, 2011). 

Assim como no caso da modelagem procedural, a modelagem paramétrica é ainda um campo em 

desenvolvimento que requer treinamento específico e atualização constante. Dado o alto grau de 

interatividade dos parâmetros em um modelo paramétrico complexo, a obtenção de bons resultados 

                                                             
50 Extensão integrada ao software de modelagem tridimensional Rhinoceros 
51 Extensão integrada ao software de BIM Autodesk Revit 
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requer um grau elevado de experiência e observação: pequenas alterações nos parâmetros podem 

causar grandes diferenças na modelagem (ALIAGA, BENEŠ, VANEGAS, et al, 2008). 

A adaptabilidade dos resultados, a estrutura baseada em regras de modelagem, e a interatividade 

de fatores presentes na modelagem procedural aproximam seus procedimentos de um outro campo 

do conhecimento: a simulação. 

A modelagem procedural se relaciona com muitas áreas distintas, a mais próxima 
das quais é a simulação computacional. Muitos modelos procedurais são 
essencialmente representações generativas de processos inspirados pela natureza, 
como o desenvolvimento de plantas, ou processos centrados na ação humana, 
como simulações urbanas. A modelagem paramétrica também se relaciona a 
simulações baseadas na física (SMELIK, TUTENEL, BIDARRA, et al, 2014, p. 31) 

 

3.5 Simulação urbana 

 

A criação de uma representação completa do mundo real é muito difícil: a incerteza é inerente 

aos fenômenos espaciais (ABURAS, HO, RAMLI, et al, 2016). Apesar disto, “desde que computadores 

digitais foram inventados mais de meio século atrás, a ideia de simular sistemas extensos, de grande 

escala, como cidades, tornou-se proeminente” (BATTY, 2013, p. 271).  

Em certos campos do conhecimento, a simulação é feita com o objetivo de prever resultados 

(como na meteorologia ou na simulação física de impactos). Podem ser usadas também para 

demonstrar e explanar fenômenos, ou simular o impacto de fatores externos em um sistema (GRÜNE-

YANOFF e WEIRICH, 2010). As simulações físicas reproduzem uma parcela delimitada dos fenômenos 

urbanos: estudos de ventilação, insolação, linhas visuais, reproduzem os efeitos diretos das interações 

naturais que ocorrem em um dado momento (GIBSON, 2015). Pode-se considerar que o fenômeno 

físico simulado corresponde de forma relativamente próxima à realidade, e essa correspondência 

pode ser verificada através de medições de campo. 

Figura 15 - Simulação de fluxo de ventilação em um ambiente urbano 
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FONTE: GIBSON, 2015. 
 
Em um campo como o dos estudos urbanos, quando se leva em conta fatores sociais, as 

interações envolvem inumeráveis variáveis e não têm resultados determinísticos, ao contrário dos 

efeitos físicos naturais. O propósito da simulação urbana, dessa forma, “não é representar com 

exatidão a incrível complexidade da realidade, mas simplificar segmentos da realidade para que estes 

possam ser analisados e compreendidos” (GARSON, 2009, p. 274). A partir desta perspectiva, nos 

dedicamos a tentar compreender as relações entre os elementos destes sistemas complexos e prever 

os resultados de suas interações: a realidade é dividida em setores e interpretada através de teorias 

comportamentais. Estas teorias são operacionalizadas através de fórmulas matemáticas, e 

consolidadas em “modelos”52, que procuram prever os efeitos de intervenção (ou não-intervenção) 

em um conjunto de dados especializados53. Em uma perspectiva epistemológica, estes modelos “estão 

localizados em alguma parte entre a teoria e o mundo real, e recebem um papel de mediador entre 

os dois” (GRÜNE-YANOFF e WEIRICH, 2010, p. 24). 

Modelos são ferramentas para definição de possíveis estratégias alternativas, para 
dar apoio à tomada de decisões e compreender as consequências de múltiplas 
decisões simultâneas, e para lidar com tensões entre efeitos de curto, médio e longo 
prazo (CECCHINI e RIZZI, 2001, p. 510).  

 

As simulações são o resultado da aplicação, sobre um certo caso de estudo – em nosso caso, uma 

fração urbana – de equações que buscam descrever, através desses modelos, as teorias 

comportamentais. Todo este processo demanda um nível avançado de abstração: a natureza 

                                                             
52 Nota-se que não nos referimos mais aos “modelos geométricos tridimensionais”, que eram centrais na 
modelagem paramétrica e procedural. Os modelos que guiam as simulações não são entidades em sim, mas sim 
abstrações de teorias. 
53 David Garson (2009) situa quatro variedades principais de modelos: os modelos de redes, os modelos 
espaciais, a simulação de agentes, e os modelos de dinâmica de sistemas. Ainda que simulações urbanas possam 
usar e combinar aspectos de diferentes modelos, o papel dos atores humanos e das emoções nos processos de 
decisão surgem como limitações na simulação nas ciências sociais. 
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complexa das equações utilizadas e das interações entre elementos fazem com que os resultados das 

simulações sejam, por vezes, imprevisíveis, e seu funcionamento comparado a uma “caixa-preta”, com 

a qual a interação ocorre principalmente de forma experimental (GRÜNE-YANOFF e WEIRICH, 2010). 

As técnicas de simulação urbana originaram-se na modelagem de uso do solo e transportes, 

inicialmente experimentada nos Estados Unidos entre as décadas de 1960 e 1980 como uma maneira 

de calcular matematicamente a capacidade de transportes necessária para garantir a fluidez de fluxo 

em obras rodoviárias a serem projetadas. A natureza das simulações urbanas deste período era 

determinada e limitada pelas possibilidades computacionais disponíveis, e se mostraram simplificadas 

demais para atender a demandas de agentes com alto grau de exigência que buscavam definir 

investimentos ou políticas de intervenção específicas (WADELL, 2002). Os primeiros modelos, de 

“interação espacial”, não eram capazes de incluir dados comportamentais complexos, e as simulações 

eram demasiado dispendiosas para construir e manter, e imprecisas para prever situações reais 

(PINTO, 2007a). 

Estes modelos foram sucedidos no desenvolvimento teórico pelos modelos de autômatos 

celulares (originalmente, cellular automata – CA). Estudados enquanto ferramenta aplicada ao 

ambiente urbano desde a década de 1980, estes modelos são capazes de indicar, com base nos dados 

inseridos, tendências na mudança de uso do solo e a expansão do ambiente urbano, baseados em 

uma malha ortogonal de “células” (KRAFTA, 2004; POLIDORI, 2004; PINTO, 2007b).  

Uma larga variedade de ferramentas, abordagens e resoluções espaciais podem ser 
utilizadas para simular dinâmicas urbanas: dependendo do método de simulação 
empregado, estes podem incluir modelos baseados em autômatos celulares (CA), 
redes neurais artificiais, regressão logística/linear, técnicas de avaliação 
multicritérios, modelos baseados em agentes e modelagem de árvore de decisões. 
Destes, os modelos mais largamente utilizados ao longo das últimas duas décadas 
foram os modelos baseados em CA (BARREIRA-GONZALEZ, GÓMEZ-DELGADO, 
AGUILERA-BENAVENTE, 2015, p. 119). 

 

A origem das simulações com CA geralmente é traçada até bases teóricas computacionais da 

década de 1940, através da definição do “espaço celular” por Stanislaw Ulam e John von Neumann, e 

em seguida à proposta do “Game of Life”, um experimento proposto pelo matemático britânico John 

Conway, em 1970 (BARREIRA-GONZALEZ, GÓMEZ-DELGADO, AGUILERA-BENAVENTE, 2015). O Game 

of Life propõe uma matriz ortogonal de pontos (chamados de “células”), que podem ter dois estados: 

viva (preto) ou morta (branco). A esse mapeamento inicial, adiciona-se um conjunto de regras (o 

“modelo”): ao avançar a simulação em uma unidade de tempo, uma célula viva continua viva se tiver 

exatamente dois ou três células “vizinhas” (entre as oito que a circundam diretamente na matriz 

ortogonal) vivas; senão, a célula “morre”. Uma célula morta, por sua vez, torna-se viva se tiver 
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exatamente três vizinhas vivas. Os estados atuais de todas as células são analisados simultaneamente, 

e o resultado para a próxima unidade de tempo é simulada. A partir dessas regras locais simples, o 

Game of Life pode gerar a emergência de padrões globais, por vezes com autossimilaridade e 

comportamentos difíceis de prever, representando as interações verificadas em sistemas complexos 

– incluindo espaços urbanos. (BARREIRA-GONZALEZ, GOMEZ-DELGADO, AGUILLERA-BENAVENTE, 

2015; DHATSUWAN, PRECHARATTANA, 2016).  

Figura 16 - Game of Life: situação inicial (esq), tempo 1 (centro), tempo 2 (dir). Observa-se que 
nos tempos 1 e 2 emerge uma configuração fixa (conjunto de quatro pontos) 

 

           
    FONTE: Elaboração própria 
 
Os modelos de CA para simulação urbana partem de um princípio semelhante, examinando o 

estado atual de uma unidade territorial mapeada através de imagem de satélite, sensoriamento 

remoto ou outros métodos, transformada em uma matriz ortogonal (também denominada “raster”). 

A partir da observação das condições das “células” (divisões raster da unidade territorial) contidas na 

simulação, e da aplicação das regras definidas no modelo utilizado, simulam-se as possíveis alterações 

de uso do solo associado a cada parcela territorial (BARREIRA-GONZALEZ, GÓMEZ-DELGADO, 

AGUILERA-BENAVENTE, 2015).  

As aplicações mais comuns do CA nos estudos urbanos são os modelos de simulação de 

crescimento urbano54. Os estudos com CA têm grande difusão devido a sua facilidade de aplicação, 

viabilidade para a simulação de padrões complexos, estrutura aberta, e a possibilidade de integração 

a outros modelos e aplicações. De fato, essa integração é o principal caminho para a superação das 

principais limitações dos modelos CA: a incapacidade de usar fatores quantitativos externos, como 

por exemplo fatores socioeconômicos. Os estudos mais recentes que envolvem CA sugerem a 

combinação destas ferramentas com técnicas como teoria dos grafos, geotecnologias (POLIDORI, 

2004), mapas raster (BARREIRA-GONZALEZ, GÓMEZ-DELGADO, AGUILERA-BENAVENTE, 2015), e 

                                                             
54 Aburas, Ho, Ramli, et al identificam também a regressão logística e a corrente de Markov como modelos 
distintos, que requerem diferentes recursos, passos operacionais e conjuntos de dados. 
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processo de hierarquia analítica e regressão logística (ABURAS, HO, RAMLI, et al, 2016) para atingir 

maior flexibilidade e poder de previsão com as simulações que usam estes modelos. 

 
Figura 17 - Simulação de crescimento urbano baseado em Autômatos Celulares (CA) 

 
FONTE: PERES, SARAIVA, POLIDORI, 2011. 
 
A emergência de diversos modelos de mudança de uso do solo, combinada ao aumento da 

capacidade computacional, proporcionou a partir da década de 1990, a implementação de novos 

sistemas de simulação, menos abstratos e adequados a múltiplas interações. Os modelos baseados 

em agentes expandiram os limites dos CA, em geral limitados à análise de crescimento urbano, ao 

incluir “agentes” simulados, móveis e interativos, em um contexto espacial urbano. Uma das vertentes 

mais relevantes da análise comportamental, surgida na década de 1990, é a sintaxe espacial (space 

syntax), desenvolvida por Bill Hillier (1998) como um conjunto de teorias que buscam explicar 

atividades humanas a partir de um ponto de vista espacial, analisando e criando ferramentas analíticas 

de fluxos e conexões em espaços complexos de grande escala, como cidades (PENN, 2003; BATTY, 

2013). Outros modelos aplicados nas últimas décadas baseiam-se em imageamento aéreo utilizando 

visão computadorizada (PARISH, MULLER, 2001); combinam análises econômicas e estatísticas 

urbanas com base em dados agregados; utilizam modelos de escolhas discretas; ou trabalham com 

dados desagregados, na chamada “microssimulação” (VANEGAS, ALIAGA, WONKA, et al, 2010).  Os 

novos modelos, além de substituírem a agregação pela desagregação de dados, possibilitando 

resultados mais detalhados, transitaram de representações temáticas abstratas para localizações 

muito mais precisas de edifícios, lotes e ruas, indicando uma mudança das representações geográficas 

para as geométricas (BATTY, 2013) 

 
Figura 18 - Mapa axial (esq) e densidade de agentes em simulação exosomatic vision 

architecture (dir), baseados nos modelos de space syntax. 
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FONTE: PENN, 2003 
 
Aplicações específicas de modelos de simulação aos transportes e comunicações urbanas foram 

desenvolvidas para questões urbanas a partir de visões específicas das engenharias de computação, 

comunicações e transportes, calculando e simulando fluxo de pedestres ou veículos, entre outras 

aplicações. No campo mais amplo do planejamento urbano, desenvolveu-se uma série de 

ferramentas55 que integram de diferentes maneiras os modelos urbanos e ferramentas de GIS, 

buscando aproximar as teorias comportamentais das práticas de planejamento urbano (PINTO, 2007a; 

VANEGAS, ALIAGA, WONKA, et al, 2010). 

Todas as plataformas de simulação, apesar de baseadas em modelos com diferentes prioridades 

e características, abarcam etapas semelhantes em seu desenvolvimento. A princípio, toda simulação 

do escopo de um ambiente urbano real precisa ser alimentada com uma quantidade significativa de 

dados, cuja coleta é uma parte importante do esforço dispendido – e cujas limitações de 

disponibilidade podem, inclusive, levar a diferentes escolhas de modelos de simulação. Estes dados 

podem originar-se em imagens de satélite, modelos digitais de elevação, levantamentos econômicos 

e sociais. Depois de filtrados os dados inseridos, uma série de decisões técnicas a respeito de aspectos 

de metodologias técnicas de simulação precisam ser tomadas: selecionam-se os fatores 

influenciadores de padrões de crescimento e mudança de uso do solo, e identificam-se as tendências 

e modelos a serem usados na simulação. Os fatores influenciadores do crescimento podem ser fatores 

ambientais, transformados em “camadas” cartográficas restritivas ou excludentes; fatores de 

vizinhança a escala local; características espaciais das cidades; políticas de zoneamento; acessibilidade 

                                                             
55 Algumas das ferramentas comentadas na literatura são o UrbanSim, TRANUS, METROPILUS, Whatif? e 
CommunityViz (PINTO, 2007a, WADELL, 2002) 
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a transportes; e outros fatores, ligados a preferências individuais, crescimento socioeconômico e 

sistemas políticos (ABURAS, HO, RAMLI, et al, 2016, WADELL, 2002). 

Em seguida, o sistema deve ser calibrado, executando-se a simulação a partir de um ponto 

anterior no tempo, de acordo com os modelos selecionados. Compara-se então os resultados 

previstos pelo modelo a resultados obtidos a partir de dados reais em uma série histórica – o que 

significa que é necessário ter dados retrospectivos de diversos pontos no tempo, para que se possa 

construir uma análise prospectiva confiável. O modelo é então ajustado até que haja uma 

correspondência razoável entre os resultados simulados e a série histórica real. Quando esta 

correspondência é obtida, considera-se validada a ferramenta, e pode-se iniciar o processo de 

planejamento propriamente dito. São inseridos então no sistema os diversos “cenários” de simulação 

desejados, comparando-se um cenário inicial de não-intervenção às propostas que estão em discussão 

pelos planejadores56. (WADELL, 2002; ABURAS, HO, RAMLI, et al, 2016). 

Os resultados das simulações urbanas consistem, a princípio, de mapas baseados em SIG 

agregados a um conjunto de informações numéricas e gráficas – portanto, representações 

bidimensionais, com leitura baseada na linguagem cartográfica. O potencial computacional e 

representacional disponível atualmente permite agregar mais informação visual a estas simulações, 

“construir modelos sofisticados e ainda assim legíveis pelo usuário, cuja estrutura e dinâmica são 

facilmente compreendidas” (CECCHINI e RIZZI, 2001, p. 510). Desenvolvem-se atualmente soluções 

para a associação de resultados a ferramentas de visualização realista baseadas em geometria 

tridimensional (VANEGAS, ALIAGA, BENES, et al, 2009) de forma a gerar modelos urbanos que 

apresentariam, potencialmente, dados demográficos, econômicos, ambientais, de uso do solo, de 

transportes, além de uma geometria gerada de forma paramétrica e procedural. Aplicações como o 

CommunityViz (uma extensão do software ArcGIS) e o UrbanCanvas Modeler (software desenvolvido 

a partir do UrbanSim) seguem no sentido de produzir modelos urbanos de informação57. 

Figura 19 - Interface de integração de visualização tridimensional e simulação urbana na plataforma 
UrbanCanvas 

                                                             
56 Séries simuladas podem indicar resultados para períodos de tempo futuros que, por exemplo no caso da 
plataforma UrbanSim, alcançam 30 anos adiante (WADELL, 2002). 
57 Este termo é uma intepretação nossa, em um paralelo aos sistemas BIM (modelagem de informação da 
construção), relacionados às TI nas práticas da indústria de arquitetura e construção. 
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FONTE: AUTODESK, 2017 

 

É importante notar que o desenvolvimento de simuladores urbanos ao longo das últimas três 

décadas tem alcançado resultados diretos nas práticas urbanísticas, com a pesquisa e experimentação 

em simulação ocorrendo em diversos países58, e o início da adoção de previsões de crescimento 

urbano e outros resultados simulados no processo de planejamento de regiões metropolitanas 

(ABURAS, HO, RAMLI, et al, 2016). Estas aplicações também têm suscitado interesse comercial, como 

pode ser observado pelo desenvolvimento de plataformas como o CommunityViz (sob a empresa 

ESRI) e UrbanCanvas (sob a AutoDesk), oferecidas como serviço a entidades governamentais e firmas 

independentes. Arnaldo Cecchini e Paola Rizzi consideram que  

Sob condições estritas, fornecidas pela ciência da complexidade, podemos esperar 
que os modelos urbanos tenham um grande futuro. As razões são as seguintes: 

- O papel do planejador urbano e regional não pode mais ser considerado uma série 
linear de tarefas setoriais desconectadas. Ele requer uma habilidade geral, um savoir 
faire, e uma habilidade para adaptar-se a circunstâncias em evolução e lidar com o 
inesperado. Esta compreensão terá efeitos significativos no seu treinamento e 
consequentemente na organização do sistema educacional. 

- Um plano é necessário para dar suporte ao desenvolvimento urbano e regional 
sustentável. Não se trata mais de um plano iluminado baseado em uma 
epistemologia reducionista e um sistema de administração hierárquico. O plano é 
desenvolvido através de grupos e indivíduos participantes. Esta abordagem os torna 
corresponsáveis pelo processo de planejamento. Um plano desta natureza é uma 
construção social, formada e reproduzida através de um governo interativo 
(CECCHINI e RIZZI, 2001, p. 514) 

 
                                                             

58 Aburas, Ho, Ramli, et al (2016) identificam publicações referentes a estudos no Canadá, Grécia, Austrália, 
China e Irã; Wadell (2002) descreve suas experiências nos Estados Unidos; Polidori (2004), Peres, Saraiva e 
Polidori (2002) e outros estudos descrevem experiências no Brasil. Numerosos outros estudos centrados em 
outros países surgem no levantamento de periódicos. 
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Nos estudos realizados, a simulação urbana demonstrou ser um recurso com uma tradição de 

estudos científicos59, que alcançou solidez conceitual suficiente para indicar usos práticos, e que é 

capaz de produzir resultados relevantes para a formulação e discussão de ideias de planejamento. Sua 

aplicação sobre um ambiente urbano real depende, no entanto, da capacidade da equipe envolvida 

de acessar uma grande quantidade de dados, filtrar e organizá-la de forma adequada para atingir os 

resultados desejados.  

Havíamos constatado anteriormente que ainda são esparsos os estudos sobre o uso das 

tecnologias de visualização e simulação no ensino de Planejamento Urbano e Regional.  Verificamos 

nesta etapa que há, por outro lado, uma vasta literatura que se debruça sobre aspectos técnicos de 

uma vasta gama de ferramentas computacionais, ou sobre seu uso na promoção do planejamento 

participativo. Constatamos também que estas ferramentas requerem, por um lado, um nível razoável 

de conhecimento técnico específico para que se desenvolvam aplicações – seja o conhecimento de 

programação para modelagem procedural ou aplicações de realidade virtual/aumentada, seja a 

compreensão de modelos comportamentais para a implementação de simulações urbanas.  

Podemos também fazer uma avaliação geral do campo das TI voltadas para planejamento urbano 

como um conjunto de conhecimentos que surge de uma relação próxima entre as exigências da 

profissão, o desenvolvimento técnico, e o desenvolvimento teórico. À medida que a capacidade 

computacional se expande, os pesquisadores que efetuam inovações na área são capazes de explorar 

novas avenidas de pensamento, que por sua vez demandam o desenvolvimento de novas ferramentas 

capazes de representar a complexidade do ambiente urbano e da nossa compreensão sobre suas 

múltiplas relações. A invenção de uma ferramenta e seu uso pelos profissionais, notam Cunningham 

e Duffy, “não somente facilita formas de ação que ocorreriam de toda maneira; a ferramenta muda a 

forma, a estrutura e o caráter da atividade” (1996). 

Em seu uso da educação em arquitetura e urbanismo, as tecnologias computacionais foram 

introduzidas como ferramentas de processamento de informação, comunicação e visualização 

durante o processo de projeto. Atualmente, os computadores estão sendo usados não somente como 

uma ferramenta, mas como um novo meio dentro do processo de projeto arquitetônico. 

Computadores têm potencial para tornarem-se parceiros60 do processo de projeto, ao serem usados 

                                                             
59 Em levantamento de Novembro de 2017, uma busca no sistema Periódicos CAPES por publicações revisada 
por pares nos últimos 20 anos indicou 897 artigos cujo título contém o termo “urban simulation” 
60 Reffat (2007) identifica três níveis de presença das TI na arquitetura: ferramenta (nível mais básico), enquanto 
acessório para processamento de informação, comunicação e visualização); meio (nível já alcançado nas 
práticas), ao assumir a condição de alternativa aos métodos tradicionais de projeto; e parceiro (nível potencial), 
que requer novas metodologias e técnicas em sua integração nos processos de projeto e de ensino.  
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como ferramenta de integração de conhecimento, ferramenta de apoio a decisão e ferramenta de 

projeto (REFFAT, 2007). 

Considerando esta exploração do conhecimento técnico (e, através de sua relação com as práticas 

urbanísticas, de conhecimento de conteúdo técnico) associado às ferramentas computacionais para 

planejamento urbano, nos propomos a construir um instrumento de preparação de atividades que 

atenda aos requisitos do conjunto TPACK no ensino de planejamento urbano, a partir da metodologia 

que descreveremos na parte seguinte deste volume. 
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4 INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

Michael Brooks e Weiping Wu, editores do Journal of Planning Education and Research, 

publicaram um breve, mas esclarecedor, comentário sobre os artigos recebidos pelo corpo editorial 

do periódico que se propõem a trabalhar os temas do ensino de planejamento (BROOKS e WU, 2012). 

Com base nos resultados e nas limitações dos estudos avaliados, Brooks e Wu argumentam que, para 

contribuir com a discussão mais pedagógica mais ampla, a investigação deve preferencialmente ser 

baseada em um estudo comparativo de técnicas e métodos de ensino. Por outro lado, se feito a partir 

da exploração de uma única experiência, os pesquisadores devem garantir que ocorram: 1) a 

identificação de um conjunto claro de objetivos para um curso específico;  2) a operacionalização de 

alguns ou todos os objetivos de aprendizado em elementos mensuráveis (que apontam para uma 

compreensão do processo de planejamento); 3) o desenvolvimento de um instrumento de avalie o 

grau de sucesso na concretização dos objetivos propostos; e 4) a administração deste instrumento no 

início e fim do curso. Estas recomendações foram o ponto de partida para nosso desenvolvimento de 

atividades pedagógicas de integração de ferramentas de TI no ensino de planejamento urbano. 

O projeto de atividades educacionais61 tem seus princípios fundamentais na compreensão de 

como o aprendizado ocorre e o que significa aprender. Os métodos, estratégias, táticas e condições 

da instrução devem ser ajustadas de acordo com os resultados de aprendizagem desejados (RAGAN e 

SMITH, 1996). Para o “projetista instrucional”, é apropriado “escolher princípios e teorias entre as 

muitas perspectivas teóricas, escolhendo aquelas que preferimos e resultando em uma tecnologia de 

projeto, sem basear-se em nenhuma base teórica particular” (LAINEMA, 2009, p.49). Desta forma, 

através do conhecimento e reflexão sobre as teorias pedagógicas, é possível aplicar deliberadamente 

conceitos escolhidos para funcionar dentro das necessidades específicas do exercício proposto.  

Bagdonis e Salsbury (1994, apud TAM, 2000) identificam cinco estágios no projeto de um sistema 

instrucional: a análise, o projeto, a produção/desenvolvimento, a implementação e a 

manutenção/revisão, elementos que estão integrados, mas são sequenciais, e portanto necessitam 

que o estágio anterior esteja completo antes de avançar-se ao estágio seguinte. Nossa proposta 

propõe a preparação da atividade pedagógica com atenção para estes cinco estágios, e para o lugar 

                                                             
61 O termo usado por Ragan e Smith (1996), Lainema (2008) e outros, é instructional design, e de maneira mais 
ampla à “tecnologia de sistemas instrucionais” (instructional systems technology). Esse conceitos surgiram das 
tradições de ensino computacional, e aparecem associados frequentemente à preparação de material para 
instrução à distância, mas contempla todo o projeto estruturado de atividades de ensino. 
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que as TI ocupam em cada um deles. De forma pertinente a nossa exploração da inserção de 

ferramentas computacionais no ensino, Koehler e Mishra afirmam que  

Não há ‘uma maneira ideal’ para integrar a tecnologia no currículo. Ao invés disso, 
os esforços de integração devem ser projetados criativamente ou estruturados para 
ideias de conteúdos particulares em contextos específicos de sala de aula. Honrando 
a ideia de que ensinar com tecnologia é uma tarefa complexa e de difícil 
estruturação, propomos que compreender abordagens para o sucesso na 
integração de tecnologia requer que os educadores desenvolvam novas maneiras 
de compreender e acomodar esta complexidade (KOEHLER e MISHRA, 2009, p. 62). 

 

Experimentos educacionais, portanto, nem sempre funcionarão perfeitamente, e “envolver 

novas tecnologias não será sempre sinônimo de uma experiência de usuário efetiva” (FONSECA, 

VALLS, REDONDO ETA AL, 2016, p. 506). Ensinar com a tecnologia requer um esforço contínuo de 

“criação, manutenção e reestabelecimento de um equilíbrio dinâmico” (KOEHLER E MISHRA, 2009. P. 

67) entre os componentes pedagógico, tecnológico e de conteúdo. Cada prática inovadora que 

objetiva motivar os alunos e aprimorar o aprendizado necessita de parâmetros distintos para 

monitoramento e avaliação de cada exercício, do ambiente de ensino e dos alunos (FONSECA, VALLS, 

REDONDO ETA AL, 2016). A inovação assume a mutabilidade dos campos disciplinares, das teorias, e 

dos métodos de pesquisa. 

O trabalho verdadeiramente inovador abraça este fluxo e navega as fronteiras entre 
disciplinas com ataques em direção ao coração de uma disciplina a partir de uma 
atitude crítica externa. É o conhecimento trans, multi ou interdisciplinar que parece 
ser o mais potente em acolher e estimular o conhecimento disciplinar, que pode 
então servir para reformular quaisquer fronteiras transdisciplinares e tradições, que 
criam solo fértil para o cultivo de teoria e prática inovadora (JENSON, 2007) 

 

Estas indicações nos levam a considerar que, ao propor um instrumento de planejamento de 

atividades, é necessário garantir as condições de flexibilidade de abordagens e práticas, para que os 

experimentos possam adequar-se às necessidades específicas de cada circunstância. Ao mesmo 

tempo, temos definidos dois elementos fundamentais que se aplicarão a todas as atividades inseridas 

em nossa proposta: o campo disciplinar, em seu caráter mais amplo – o planejamento urbano; e uma 

ferramenta/mediação: o conjunto de TI avançadas62 que representam inovações nas práticas de 

planejamento urbano. 

Em resposta à natureza disciplinar, com base nas práticas consolidadas nos cursos de arquitetura 

e urbanismo, e em suas interações sinérgicas com o uso das TI, propomos o aproveitamento de 

estratégias pertinentes às teorias da aprendizagem situada (LONG, 2012), do ensino experiencial 

                                                             
62 Aquelas identificadas por nosso levantamento exposto no capítulo anterior. 
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(KOLB, KOLB, PASSARELLI et al, 2014) e do construcionismo de Seymour Papert (ACKERMANN, 2001). 

Sinteticamente, estas estratégias apontam para: 

- A proposição de um problema de planejamento, situado em um contexto crível e pertinente 

aos conteúdos disciplinares e à realidade em que a atividade está inserida. 

- A manutenção de um ambiente colaborativo, no qual os alunos interagem entre si e com os 

instrutores, fomentando o questionamento e a reconstrução de conhecimento. 

- A construção de objeto público pelas equipes de alunos, seja este um plano, projeto, ou 

conjunto de ações, que representa as soluções propostas para o problema proposto. 

- A incorporação de tecnologias da informação, como elemento mediador da criação de 

conhecimento e como canal para o desenvolvimento de habilidades e competências 

específicas. 

- A ação dos instrutores como facilitadores do processo de construção do conhecimento, 

mantendo com os alunos uma relação de diálogo e estímulo da curiosidade e criatividade. 

- A previsão de avaliação da atividade, tanto nos aspectos de obtenção dos resultados de 

aprendizado acadêmico, cognitivo e não cognitivo, quanto no aspecto da crítica e 

aprimoramento da própria atividade pedagógica. 

Rob Nadolski e sua equipe (2008) propõem uma metodologia, que identificam como EMERGO, 

direcionada ao desenvolvimento de “jogos sérios” para uso na educação superior. Em seu instrumento 

de planejamento, propõem 48 questões, organizadas em nove quesitos63, direcionados a estruturar 

atividades dentro do contexto específico do uso do “kit de ferramentas” que fornecem junto à sua 

metodologia. Nossa abordagem traz algumas semelhanças com esta proposição, mas voltada a um 

contexto menos restrito, no que diz respeito a ferramentas (não fixamos uma ferramenta particular), 

e mais direcionado, no que diz respeito aos conteúdos (voltamo-nos especificamente para o 

planejamento urbano). Nossos quesitos de análise dirão respeito à forma de inserção curricular das 

ferramentas; às habilidades e competências utilizadas e desenvolvidas durante a atividade; ao perfil 

dos participantes envolvidos; ao formato da atividade, as ferramentas de TI utilizadas no experimento 

e sua demanda de recursos; às formas de instrução inicial e definição de objetivos; às orientações de 

acompanhamento durante a atividade; e à avaliação da experiência e de resultados da atividade. 

 

                                                             
63 Quais sejam: Inserção curricular do caso; conteúdo do caso; progresso dos alunos; contato com pares; uso de 
mídias; entrega do caso; apoio embutido; custos; direitos de propriedade intelectual (NADOLSKI, HUMMEL, 
BRINK, et al, 2008, p. 342). 
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4.1 Integração curricular das atividades 

 

As teorias pedagógicas que exploramos tratam do desenvolvimento de diferentes naturezas de 

conhecimento, e das diferentes formas a partir das quais o conhecimento é desenvolvido e o 

aprendizado ocorre, de acordo com as metodologias escolhidas, e as preferências e propensões de 

aprendizes e instrutores. Em se tratando do ensino superior, no entanto, precisamos considerar como 

elemento fundamental para as propostas os objetivos curriculares.  

Os objetivos do currículo têm posição central. Decisões sobre como serão 
ensinados, e como podem ser abordados, vêm em seguida. Expressamos os 
objetivos em termos de quais atividades construtivas têm mais chances de alcançar 
os resultados desejados para o tópico ou unidade em questão. Em termos práticos, 
especificamos os verbos que descrevem os comportamentos que queremos que os 
alunos exerçam no contexto da disciplina de conteúdo sendo ensinada (BIGGS, 
1999, p.64) 

 

Resgatando o modelo TPACK de Koehler e Mishra (2009) como uma de nossas referências 

principais, o conhecimento de conteúdo é uma das três esferas sobre a qual se constrói a integração 

do ensino com integração tecnológica, e o domínio dos conteúdos é de importância crítica para os 

professores.  

Este conhecimento inclui o conhecimento de conceitos, teorias, ideias, estruturas 
organizacionais, conhecimento de evidência e provas, assim como práticas e 
abordagens estabelecidas no sentido de desenvolver este conhecimento. O 
conhecimento e a natureza das perguntas direcionadas a ele variam amplamente 
entre os campos disciplinares, e os professores devem entender os fundamentos 
mais profundos do conhecimento das disciplinas que ensinam. No caso das ciências, 
por exemplo, isto incluiria o conhecimento de fatos e teorias científicas, do método 
científico, e do raciocínio baseado em evidências. No caso da análise da arte, este 
conhecimento incluiria o conhecimento da história da arte, de pinturas, esculturas 
e artistas famosos e seus contextos históricos, assim como o conhecimento de 
teorias estéticas e psicológicas para avaliação da arte (KOEHLER e MISHRA, 2009, p. 
63). 

 

Esses conhecimentos estão organizados e formalizados nas instituições universitárias a partir de 

currículos, que descrevem, por um lado, o perfil e atribuições dos profissionais formados em um dado 

curso, e por outro, as características inerentes a cada instituição em particular, do corpo docente, e 

de cada componente curricular. Em instituições estrangeiras, como citamos anteriormente, os 

conhecimentos de arquitetura e urbanismo podem estar mais ou menos pulverizados, entre cursos 

com focos mais ou menos específicos em cada uma das esferas da atuação do 

arquiteto/urbanista/paisagista. No caso brasileiro, existe a garantia, durante o curso, do 

desenvolvimento compartilhado de habilidades e competências desenvolvidas nas esferas de projeto 

e de planejamento dos componentes espaço urbano.  
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Esta formação “generalista” do profissional em planejamento formado no Brasil está descrita nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, de 17 de junho de 2010. 

Segundo estas definições, 

§ 2º O curso deverá estabelecer ações pedagógicas visando ao desenvolvimento de 
condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social e terá por princípios:  

I - a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a qualidade 
material do ambiente construído e sua durabilidade;  

II - o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e 
econômicas das comunidades;  

III - o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e 
construído;  

IV - a valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da paisagem como 
patrimônio e responsabilidade coletiva. 

(RESOLUCAO CNE/CES no. 2, 2010, art.3, § 2º) 

 

 Estas orientações gerais são traduzidas em objetivos mais específicos nos currículos dos 

cursos, e por sua vez identificados enquanto conhecimentos, nos planos de curso dos componentes 

curriculares, cuja definição cabe ao corpo docente. Não procuramos em nossa proposta restringir os 

conteúdos trabalhados a planos de curso específicos, nem mesmo às estruturas de curso brasileiras – 

ficando, portanto, a cargo do professor que planeja o experimento a identificação dos conteúdos que 

podem trazer melhores resultados na integração de tecnologias computacionais.  

 Ainda que tenhamos apresentado nos capítulos anteriores os obstáculos apresentados para a 

implementação das TI, podemos afirmar que o currículo vigente não é, necessariamente, fato 

determinantemente negativo para este tipo de atividades; é possível integrar tecnologias 

computacionais ao currículo sem necessariamente deslocar assuntos tradicionais ou noções aceitas e 

testadas de construção e de lugar (REFFAT, 2007). O sucesso da atividade depende do domínio que o 

professor tem dos conhecimentos de conteúdo, pedagógico e tecnológico. O conhecimento do 

currículo inclui, então, “o tema ou conteúdo selecionado para a implementação tecnológica, incluindo 

os objetivos a serem alcançados e a possível necessidade de conhecimento prévio” (FONSECA, 

REDONDO, VILLAGRASA, 2015) 

 

4.2 Habilidades e Competências 

 

O conhecimento utilizado e construído nas atividades de aprendizagem situada incluem, além do 

domínio do conteúdo disciplinar, outras habilidades que compõem a formação do profissional. 
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“Conhecimento e habilidades seguem juntas e reforçam-se um ao outro” (SALAMA e WILKINSON, 

2007, p. 13).  

A educação é holística. Trata-se de desenvolver a pessoa como um todo. Educar a 
pessoa como um todo significa que o objetivo da educação não é apenas o 
conhecimento cognitivo dos fatos, mas inclui também o desenvolvimento de 
maturidade social e emocional. Em termos da teoria do ensino experiencial, trata-
se de facilitar o desenvolvimento integrado nos campos afetivo, perceptivo, 
cognitivo, e comportamental (KOLB, KOLB, PASSARELLI, et al, 2014, p. 14). 

 

 Os resultados da aprendizagem incluem, então qualidades sociais como confiança, empatia, 

trabalho em equipe (SALAMA e WILKINSON, 2007), experiência profissional, comunicação, aprender-

fazendo, ética/valores, solução de problemas (NEMETH e LONG, 2012), e o desenvolvimento voltado 

para a competitividade no mercado de trabalho (LI, JIAO, FENG, 2016). O professor que desenvolve as 

atividades deve perguntar-se que tipo de habilidades e conhecimentos os alunos devem ter ao final 

do curso, e qual a melhor maneira de alcançar esse resultado (CHIN, DUKES e GAMSON, 2009) 

O uso das metodologias de aprendizagem situada com objetivo de síntese pressupõe, também, 

a necessidade de domínio de conhecimentos prévios, seja na esfera cognitiva, nas habilidades sociais 

e cooperativas, ou no trato com as TI. Em uma metodologia como a do atelier, “o conhecimento e as 

habilidades devem ser aplicadas, mas não podem ser ensinadas em profundidade sem desviar 

seriamente o propósito central do atelier” (HABRAKEN, 2007, p. 13). É indispensável refletir sobre o 

espaço que será destinado para a construção de competência com ferramentas computacionais, dado 

que o domínio destas não é o objetivo final das atividades64. 

Adicionar tecnologia a uma aula aumenta inerentemente a complexidade da aula. 
Quando os alunos participam de instrução assistida pela tecnologia, eles têm a dupla 
tarefa de (a) aprender a usar a tecnologia (ou seja, o hardware e software requerido 
pela aula) e (b) dominar a informação, habilidades, procedimento e processos sendo 
apresentados dentro da tecnologia. Quando grupos de aprendizagem cooperativa 
são utilizados, os alunos têm a tarefa adicional de aprender procedimentos e 
habilidades de trabalho em equipe. A complexidade pode valer a pena. A 
aprendizagem cooperativa assistida pela tecnologia tende a ser uma maneira com 
bom custo-benefício de ensinar aos alunos como usar tecnologia, aumentando as 
conquistas acadêmicas, dando aos aprendizes o controle sobre sua aprendizagem, 
criando atitudes positivas frente à instrução-baseada em tecnologia e aprendizagem 
cooperativa, promovendo o desenvolvimento cognitivo, e aumentando habilidades 
sociais. Os computadores, em si, promovem interação cooperativa entre os 
aprendizes (JOHNSON e JOHNSON, 1996) 

 

                                                             
64 A nossa experiência com a AA Visiting School São Paulo 2015, workshop intensivo de dez dias de duração que 
teve como elemento central o uso extensivo de ferramentas de modelagem paramétrica até então 
desconhecidas, iniciou-se com sessões tutoriais, nos dois primeiros dias, para a aquisição de habilidades de uso 
da ferramenta de modelagem paramétrica Grasshopper. 
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Estas observações chamam atenção para os cuidados necessários ao estabelecer o cronograma 

e o formato de instrução relativo ao uso das tecnologias: por vezes, a introdução de novas tecnologias 

aos aprendizes pode demandar a inserção de lições “instrutivistas”, ou tutoriais, de maneira a utilizar 

de forma mais eficiente o tempo reservado para a atividade (LONG, 2012). Igualmente importante na 

decisão de usar tecnologia é a avaliação do estágio de desenvolvimento dos aprendizes em suas 

habilidades cooperativas, conhecimentos disciplinares, e competências tecnológicas – alunos do início 

do curso reagirão de forma diferente a atividades colaborativas, e mesmo dentro de uma mesma 

turma, alunos terão níveis distintos de domínio em diferentes aspectos destes conhecimentos, 

habilidades e competências. 

 

4.3 Participantes 

 

Atividades de aprendizagem situada envolvem, minimamente, os aprendizes e os instrutores, em 

geral integrantes do ambiente universitário, e podem ainda incluir membros externos no papel de 

representantes da comunidade de cidadãos, de clientes e de consultores especialistas (NÉMETH, 

LONG, 2012).   

Já caracterizamos anteriormente os alunos do ensino superior como sujeitos adultos, com total 

capacidade de decisão (ZABALZA, 2004) e corresponsáveis por sua aprendizagem (MASETTO, 2005). É 

importante destacar que tratamos, ainda, de um público específico: 

A geração pós “Baby-boom” consiste de ‘nativos digitais’, cujos cérebros são 
fisiologicamente diferentes de gerações anteriores devido à exposição repetida a 
videogames e outras mídias digitais em seus anos de formação; consequentemente, 
eles prosperam quando expostos a ambientes de aprendizagem que fornecem 
elementos multimodais e ricos em feedback (CROCCO, OFFENHOLLEY e 
HERNANDEZ, 2016, p. 405) 

 

Estas constatações originadas na neurociência têm paralelos práticos na familiaridade que as 

gerações atuais de aprendizes possuem com computadores e dispositivos móveis, como smartphones 

e tablets (FONSECA, VALLS, REDONDO, et al, 2016). Isto não significa, no entanto, que os grupos de 

aprendizes são homogêneos em sua origem ou habilidades: a expansão do ensino superior inclui na 

universidade alunos de diferentes realidades sociais e a internacionalização proporciona o 

intercâmbio entre aprendizes de diferentes origens culturais, e as tecnologias de rede permitem que 

grupos em diferentes ambientes possam interagir em uma mesma experiência de aprendizagem 

(ZABALZA, 2004; JOHNSON e JOHNSON, 1996).  
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Cabe ao professor definir o tamanho dos grupos, o método de distribuição dos estudantes entre 

os tais, e os papéis que serão assinalados a cada estudante. No que diz respeito à distribuição dos 

alunos em grupos de nível de habilidade homogênea ou heterogênea, existem posturas distintas. Os 

proponentes de grupos heterogêneos defendem que nessa configuração, os alunos de melhor 

desempenho podem auxiliar os que têm menos facilidade com as atividades, e que a heterogeneidade 

incentiva a discussão acadêmica, a interação e a descoberta de estratégias de debate. Por outro lado, 

os proponentes de agrupamentos com níveis de habilidade homogênea alertam que os estudantes de 

maior sucesso acadêmico são menos desafiados e beneficiam-se menos em grupos heterogêneos.  

Os resultados de estudos que exploraram estas situações sugerem que, em um contexto de 

instrução assistida por tecnologia, os maiores benefícios de aprendizagem ocorrem em geral com 

grupos heterogêneos, com maiores ganhos especialmente para os alunos de menor rendimento inicial 

(JOHNSON e JOHNSON, 1996). Em um contexto de workshop de projeto, a heterogeneidade pode 

extrapolar a diferença em nível de conhecimentos e incluir o encontro de alunos de diferentes origens 

culturais e mesmo idiomas distintos. Esse “exotismo” retira os aprendizes de sua zona de conforto e 

apresenta novos desafios, mas pode reforçar qualidades de aprendizado dentro de uma concepção 

colaborativa (INEICHEN, 2016) 

No que diz respeito à equipe de instrutores, esta pode consistir unicamente do professor 

responsável, mas também de monitores – alunos que já participaram anteriormente da atividade e/ou 

que dominam as habilidades exigidas, e de consultores externos, que trazem conhecimento adicional 

relativo a conteúdos específicos (INEICHEN, 2016; LONG, 2012, SALAMA e WILKINSON, 2007). O 

envolvimento da comunidade externa e de clientes reais pode gerar mais responsabilidade e desafios 

aos alunos em relação a prazos e à qualidade do trabalho, que passa a ser executado com exigências 

maiores do que somente a avaliação interna da disciplina (NÉMETH e LONG, 2012). A viabilidade da 

presença destes agentes externos adiciona, por outro lado, um desafio a mais ao processo de 

preparação e implementação das atividades. 

 

4.4 Formato, ferramentas e recursos empregados 

 

A modalidade de ensino que caracteriza fundamentalmente o ensino de arquitetura e urbanismo 

é, como já expusemos, o atelier de projetos. No atelier, “os estudantes criam laços em torno de 

dificuldades e desafios compartilhados em ambientes imersivos que ocupam a maior parte de seu 

tempo durante o semestre” (SENBEL, 2012, p. 543). Apesar de predominante, o modelo de atelier não 

é o único (LONG, 2012), e nem tampouco uma atividade de integração tecnológica precisa estender-
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se durante todo o semestre. Os workshops de projeto, como discutimos na seção 2.3 deste volume, 

apresentam propostas de ensino comprimidas em poucos dias, e incluem uma grande carga-horária 

de trabalho diário, ao demandar atenção praticamente exclusiva (INEICHEN, 20116).  

No que diz respeito à duração e concentração temporal das atividades, observamos três formatos 

principais65: a integração total no atelier semestral requer um contato prolongado entre instrutores e 

alunos, e a organização do plano de curso em torno da ferramenta – certas ferramentas podem 

funcionar melhor quanto completamente integradas ao curso (MENEZES, 2016); o workshop intensivo 

necessita de um planejamento minucioso, de recursos adicionais aos utilizados no currículo comum, 

e requerem disponibilidade completa dos alunos e instrutores durante o período de execução 

(INEICHEN, 2016); as intervenções pontuais no atelier permitem experimentar atividades com menor 

interferência no cronograma e no currículo usual das disciplinas, mas é necessário refletir sobre o 

momento mais adequado durante o semestre para sua aplicação, e planejar corretamente a duração 

da intervenção, de maneira que a atividade não seja prejudicada pela escassez de tempo (MENEZES, 

2016).  

Dentro do formato escolhido, o experimento pedagógico pode abrigar distintas fases com 

atividades destinadas a alcançar objetivos específicos. John Biggs (1999) propõe uma lista de 

atividades de ensino/aprendizagem e suas formas de conhecimento associadas, categorizadas de 

acordo com o controle. Estas atividades podem ser: 

- Controladas pelo professor: aulas teóricas, textos; pensamento em voz alta; questionamento; 

organização prévia/ mapeamento de conceitos; tutorial; laboratório; excursão; seminário. 

- Controladas pelos pares: grupos variados; parceiros de aprendizagem; ensino por pares; 

colaboração espontânea. 

- Autocontroladas: habilidades de estudo genéricas; habilidades de estudo do conteúdo 

disciplinar; habilidades de aprendizagem metacognitivas. 

A essas atividades “genéricas”, o projetista do experimento de planejamento urbano pode 

adicionar atividades específicas com base no direcionamento do conteúdo, dos conceitos e 

habilidades a serem explorados. Com base na literatura e em nossa experiência em ensino de 

arquitetura e urbanismo, podemos listar, sem necessariamente exaurir as possibilidades, grupos de 

atividades: 

                                                             
65 Todos os quais compartilham as características metodológicas de aprendizagem situada e colaborativa. 
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- Atividades de campo: reconhecimento da fração urbana; levantamento e cadastro de usos e 

tipologias de espaço construído; avaliação pos-ocupacional; aplicação de questionários; reunião com 

a comunidade; construção de acervo gráfico e audiovisual. 

- Atividades de atelier: análise e diagnóstico; leitura e revisão de planos e operações urbanas; 

proposição de ações urbanísticas; projeto de intervenções em escala regional, urbana, de bairro ou da 

rua; projeto de equipamentos e mobiliário urbano; desenho e modelagem do espaço urbano; 

simulação e experimentação; preparação de material cartográfico e infográficos; preparação de 

material de divulgação. 

A definição do formato de atividade tem efeito direto sobre os recursos necessários para sua 

execução, o planejamento de seu cronograma e os métodos a serem aplicados. O projeto instrucional 

indica a preparação cuidadosa das etapas de uma atividade (TAM, 2000), e para cada momento é 

necessário planejar o tipo de conteúdo, habilidades e competências que serão trabalhados, quais 

ferramentas tecnológicas serão integradas, e como se dará a instrução no uso destas. 

As metodologias que trabalham tecnologias no ensino devem contemplar diferentes níveis de 

integração: 

– Auxílio de produção pessoal: aplicações que permitem a professores e estudantes 
exercer tarefas mais rápida e eficientemente (por ex. folhas de cálculo ou 
processadores de texto, programas de desenho). 

– Melhoria de conteúdo: o uso de ferramentas que permitem a notificação e 
modificação de conteúdos rápida e eficientemente (por ex. email, conteúdo digital, 
vídeo, recusos multimídia). 

– Mudança de paradigma: neste nível, o professor reconfigura a atividade de ensino 
e as atividades de aprendizado e utiliza as novas tecnologias e metodologias 
incorporadas para aprimorar as tarefas educacionais.  (FONSECA, VALLS, REDONDO, 
et al, 2016, p. 507) 

 

É nossa intenção usar as ferramentas de TI dentro desta última categoria, enquanto meio de 

construção de conhecimento, mas também como parceiras na realização das atividades (REFFAT, 

2007). A escolha das TI tem relação, fundamentalmente, com dois aspectos: o conhecimento de 

conteúdo tecnológico detido pelo projetista da atividade, e os recursos disponíveis. 

A decisão mais relevante neste processo é, portanto, dependente do domínio que professor (ou 

equipe de professores) tem sobre os conteúdos curriculares e do potencial e limitações das 

ferramentas de TI. Esta “ligação” entre conceitos e ferramentas precisa, assim, ser primeiro prevista 

(durante a fase de análise e de projeto do planejamento instrucional); desenvolvida (na fase de 
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produção/desenvolvimento); testada (na fase de implementação) e revista, a partir dos experimentos 

realizados (na fase de manutenção/revisão)66. 

As opções de tecnologias a serem integradas são restritas pela disponibilidade de um conjunto 

de recursos: espaço físico e equipamento (hardware); licenciamento dos programas e ferramentas 

(software); capacidade instrucional (conhecimento tecnológico dos instrutores); e duração da 

atividade (tempo). Cada um destes recursos pode ser um fator limitante para o projeto e 

desenvolvimento da atividade. 

Não adianta teorizar ou prescrever o que a universidade deve fazer ou o nível de 
qualidade que deve alcançar. A consideração não se completa caso não seja 
introduzida, ao mesmo tempo, a ideia de que a universidade e uma instância 
limitada e dependente. Além disso, no melhor dos casos, ela é “capaz” de fazer 
somente o que está ao seu alcance, partindo dos conhecimentos reais em que se 
articula (ZABALZA, 2004, p.11) 

 

Uma abordagem de ensino auxiliado pela tecnologia depende, portanto, de hardware e software 

que podem ser dispendiosos e que estão sujeitos à obsolescência inerente às tecnologias 

computacionais – que passam por constante desenvolvimento e atualização. As abordagens para a 

escassez de recursos financeiros passam pela busca de caminhos diversificados de autofinanciamento 

(ZABALZA, 2004), mas também pela escolha pela aprendizagem colaborativa, que além de suas 

vantagens pedagógicas, melhora o custo-benefício ao reduzir o número de máquinas e licenças de 

software necessárias para as atividades (JOHNSON e JOHNSON, 1996; FONSECA, REDONDO, 

VILLAGRASA, 2015), pelo uso de conjuntos de software já adquiridos pela instituição, ou ainda 

software gratuito ou software livre, quando estes puderem atender às necessidades da atividade 

projetada. 

A presença de consultores externos e a reserva de espaço físico adicional podem gerar maiores 

demandas de recursos financeiros, em especial no caso de workshops de projeto, na forma de 

despesas de deslocamento, pró-labore e/ou diárias. É fundamental planejar os experimentos tendo 

em mente as fontes provedoras desses recursos, e reajustar o projeto caso estas não sejam suficientes 

para a realização da atividade planejada. O uso de alunos experientes como monitores da atividade 

pode auxiliar a execução dos objetivos sem aumentar significativamente as despesas de organização. 

Por fim, é necessário observar os requisitos de tempo inerentes à atividade instrucional. As 

atividades de ensino devem ser projetadas para enfatizar o tempo na tarefa (ALIZADEH, TOMERINI, 

                                                             
66 De acordo com as fases do projeto instrucional descritas por Bagdonis e Salsbury (1994, apud TAM, 2000). 
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COLBRAN, 2017), e a escassez de tempo pode ser um fator que diminui a eficiência da experiência de 

ensino (KOLB, KOLB, PASSARELLI, 2014; MENEZES, 2016) 

 

4.5 Instrução e objetivos da atividade 

 
O formato, os conteúdos, as ferramentas e os recursos necessários para a execução da atividade 

determinam as condições sobre as quais será construída a atividade de planejamento urbano. A 

essência da atividade pode ser desenvolvida, a partir destas condições, através do planejamento 

minucioso das interações entre instrutores e aprendizes. Atividades de ensino situado iniciam-se com 

a apresentação do problema de projeto e a instrução dos alunos sobre o funcionamento da atividade. 

Ao instruir os alunos sobre suas tarefas, o professor deve fazer com que os alunos entendam o 

que fazer, por que faze-lo (ZABALZA, 2004), e descobrir como faze-lo (SALAMA e WILKINSON, 2007). 

É necessário esclarecer quais são os conceitos e estratégias exigidas, as responsabilidades individuais 

e a interdependência nos grupos, os critérios para o sucesso e o tipo de interação esperada dos alunos 

(JOHNSON E JOHNSON, 1996). 

Um elemento essencial da preparação e instrução em uma atividade de aprendizagem situada é 

a indicação do problema. Os problemas devem ser escolhidos de maneira a possibilitar a aquisição de 

conhecimentos em um contexto de aplicação, e postos em prática de volta nesse mesmo contexto 

(BIGGS, 1999). 

O foco está no desenvolvimento de habilidades relacionadas à solução do problema 
e de outros problemas semelhantes. Ao invés de ‘ensinar’ as habilidades, as 
habilidades são desenvolvidas através do trabalho no problema, ou seja, através de 
atividade autêntica. As ‘habilidades’ aqui incluem habilidades físicas, a busca e 
coleta de informações da disciplina e sua aplicação no problema, e habilidades 
metacognitivas relacionadas a todos os aspectos do processo de solução do 
problema (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996). 

 

Os problemas propostos devem abarcar conceitos e princípios relevantes para a disciplina, e 

serem “reais”, de forma a fornecer um contexto rico e consistente, e engajar mais profundamente os 

alunos através do conhecimento da situação e dos resultados reais do problema trabalhado (DUFFY E 

CUNNINGHAM, 1996; LAINEMA, 2009). Através desse contexto, o aluno deve refletir sobre o problema 

da maneira que um especialista desta disciplina pensaria. Caso não seja possível entregar ao aluno a 

tarefa real abarcando todas as suas exigências, deve-se simplificar a tarefa, mantendo-se a sua 

essência (LAINEMA, 2009).  
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As escolhas do problema e da forma de abordagem devem obedecer aos objetivos definidos para 

a atividade – definição esta que está baseada nos resultados desejados (BIGGS, 1999). Jeremy Németh 

e Judith Long (2012) identificam uma série de potenciais resultados de aprendizagem, dentro do 

atelier de planejamento urbano:  

- Comunicação: habilidades de comunicação e compreensão escrita e gráfica e de 

apresentação oral; 

- Experiência profissional: habilidades de gerenciamento de projetos e compreensão dos 

papéis do planejador em ambientes do “mundo real”; 

- Aprender fazendo: entender a relação entre prática e teoria; aplicação de conceitos a 

contextos específicos; sintetização de habilidades; conhecimento e valores e 

reconhecimento da incerteza; complexidade e caráter iterativo e de longo termo do 

planejamento; 

- Solução de problemas: formulação de decisões de planejamento lógicas e defensáveis, 

avaliação de cenários, negociação de pontos de vista, reconhecimento da necessidade de 

adaptabilidade no processo de decisão; busca de assistência especializada, projeto de 

soluções e processos criativos; desenvolvimento do pensamento crítico; 

- Trabalho em equipe: reconhecimento dos papéis no trabalho colaborativo, compreensão de 

dinâmicas de grupo, desenvolvimento de qualidades de liderança, de compreensão e de 

cooperação; 

- Serviço à sociedade: reconhecimento do interesse público; julgamento de resultados de 

planejamento baseado em valores éticos; sublimação da opinião pessoal; criação de 

fundação ética para prática profissional; reconhecimento da responsabilidade à 

comunidade; reconhecimento e desafio a desequilíbrios de poder sistêmicos. 

O levantamento de Németh e Long abrange muitos dos resultados de aprendizagem potenciais, 

mas não esgota as possibilidades. Particularmente na nossa proposta, consideramos essencial levar 

em conta o papel das TI, enquanto ferramentas indispensáveis para o ganho de eficiência na 

abordagem dos objetivos de aprendizagem (MASETTO, 2005). A partir das considerações 

metodológicas que viemos descrevendo, podemos adicionar à lista de Németh e Long uma categoria 

de resultados de aprendizagem que dizem respeito ao desenvolvimento de habilidades relativas ao 

uso das TI, em seus diversos níveis: 

- Aproveitamento das TI: Reconhecimento do potencial e limitações das tecnologias da 

informação e da comunicação no campo do planejamento urbano; aquisição de habilidades 

como usuários de ferramentas específicas; reconhecimento dos mecanismos de 
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desenvolvimento e aprimoramento das ferramentas de TIC; reconhecimento das TI como 

meio de planejamento e parceiras na integração de conhecimentos e apoio à decisão; 

compreensão da relação entre as TI, os conteúdos e o contexto urbano do mundo real. 

Os objetivos podem também ser usados de forma deliberada com o intuito de motivar os 

aprendizes, como sugerido pela goal-setting theory67. A escolha por tornar os objetivos explícitos ou 

mantê-los implícitos, pode ter efeitos diretos sobre a maneira como os alunos encaram o problema e 

como desenvolvem suas soluções (NEBEL, SCHNEIDER, SCHLEDJEWSKI, et al, 2017). Essencialmente, a 

definição de objetivos deve ser feita conscientemente de forma responder às necessidades de 

aprendizagem de conteúdos e de habilidades, ser adequada aos métodos e ferramentas escolhidos, e 

condizente com os recursos disponíveis para a execução da atividade. 

Uma particularidade das atividades de atelier, workshop e de qualquer produção construcionista, 

é a construção de um objeto público. O produto da atividade de aprendizagem, além do conhecimento 

construído, é um documento, físico ou digital, que pode ser apresentado a terceiros, apreciado e 

criticado. A definição dos objetivos deve levar em conta a natureza deste produto, tanto em sua 

concepção quanto em seus meios e mídias, e seu suporte físico para averiguação e distribuição. 

Quanto à concepção, este produto pode ser um plano ou projeto, em escalas que vão desde o regional 

ao equipamento e mobiliário urbano, ou um algoritmo de programação. Quanto aos meios, pode 

abranger um documento de texto, apresentação gráfica, painéis, vídeos, mapas, plantas e desenhos 

técnicos, maquetes digitais e/ou físicas, e protótipos de produção, entre outros. Quanto suporte físico, 

pode constar de material digital impresso para exposição, cadernos de textos para publicação, 

maquetes e protótipos, ou material de consulta online (blogs, websites ou software). O produto 

resultante desta atividade sintetiza os esforços de aprendizagem, integra o processo de avaliação, e 

fornece uma resposta à comunidade externa envolvida na atividade, mas a própria expectativa do 

produto contribui durante a atividade para focar as atenções dos grupos, incutir responsabilidades e 

mediar as interações de construção do conhecimento (MALTEMPI, 2005; NÉMETH e LONG, 2012; 

INEICHEN, 2016) 

4.6 Acompanhamento das atividades 

 

No contexto das teorias de matriz construtivista que viemos explorando, o professor mantém-se 

como o principal ator na definição dos objetivos e no planejamento das atividades de ensino. Durante 

a execução das atividades, por outro lado, o papel do instrutor não é de centralidade ou de fonte do 

                                                             
67 “Teoria da fixação de objetivos”, estrutura da psicologia motivacional desenvolvida por E. A. Locke e G. P. 
Latham (NEBEL, SCHNEIDER, SCHLEDJEWSKI, et al, 2017). 
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conhecimento, mas de adaptar-se enquanto facilitador, especialista disciplinar, definidor de 

padrões/avaliador, e treinador, de acordo com o momento da atividade e os estilos de aprendizagem 

envolvidos (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996; KOLB, KOLB, PASSARELLI, et al, 2014).  

Em um contexto de aprendizagem situada/experiencial, cabe ao instrutor desenvolver as 

habilidades de pensamento e raciocínio dos alunos, auxiliá-los a tornarem-se independentes e 

autodirecionados em sua aprendizagem (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996). O professor  

monitora a aprendizagem dos alunos e intervém nos grupos para fornecer 
assistência nas tarefas ou para aumentar as habilidades interpessoais e de grupo 
dos alunos. O professor observa sistematicamente e coleta dados sobre cada grupo 
enquanto trabalha (JOHNSON e JOHNSON, 1996).  

 

O instrutor pode adaptar-se aos estilos cognitivos dos aprendizes e auxilia-los na reflexão sobre 

seu aprendizado ao fazer a leitura dos modos de aprendizagem que apresentam. O instrutor pode 

situa-los nos espectros dialéticos sequencial-holístico (busca de aquisição do conhecimento passo-a-

passo, em contraste com a aquisição ampla a partir de diferentes perspectivas); convergente-

divergente (tendendo a coletar muitas informações e transforma-las em poucas respostas, em 

contraste com derivar muitas possíveis respostas a partir da informação possuída); e impulsivo-

reflexivo (tendendo a desenvolver soluções a partir da primeira resposta encontrada, em contraste 

com a reflexão mais demorada sobre muitas respostas possíveis antes da busca de soluções) (SALAMA 

e WINLKINSON,, 2007). 

Miguel Zabalza (2004) orienta sobre a importância de oferecer apoio, apenas na medida 

necessária, permitindo a autonomia dos alunos, mas não os deixando desacompanhados, e de inserir 

etapas de “repouso”, que permitem a sedimentação da aprendizagem e seu desfrute. Estratégias  

associadas às funções de instrutor em ambientes construtivistas incluem (segundo DUFFY e 

CUNNINGHAM, 1996; TAM, 2000; COWAN, 2002; LAINEMA, 2009; HOFSTEDE, CALUWÉ, PETERS, 2010; 

LONG, 2012; KOLB, KOLB, PASSARELLI, et al, 2014): 

- Incentivo para a observação de questões a partir de múltiplas perspectivas; 

- Fomento de uma compreensão qualitativa destas questões, que vai além dos procedimentos 

e trata da natureza dos conhecimentos trabalhados; 

- Auxílio à localização dos conteúdos trabalhados dentro de seu contexto do “mundo real”; 

- Suporte à delimitação e análise do problema; 

- Orientação em direção aos objetivos e resultados;  

- Fomento ao diálogo e trabalho colaborativo;  

- Manutenção de um ambiente de confiança e comunicação aberta; 
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- Fornecimento de suporte de conhecimento especializado nos conteúdos trabalhados; 

- Ativação de conhecimentos prévios relacionados à tarefa atual; 

- Direcionamento do ciclo de experiência-reflexão-pensamento-ação; 

- Reconhecimento dos momentos de inspiração e descoberta por parte dos aprendizes; 

- Proposição de questões que sondam o conhecimento dos alunos; 

- Adaptação dos modos de ensino às necessidades e nível de desenvolvimento dos aprendizes; 

- Intervenção sobre ansiedades e inseguranças dos alunos; 

- Monitoramento do engajamento dos aprendizes; 

O engajamento dos alunos na experiência é um ponto chave no ensino para adultos, e um dos 

fatores frequentemente citados como potencial positivo associado à metodologia do atelier (YANAR, 

2007) e ao uso de ferramentas de TI (FONSECA, VALLS, REDONDO, et al, 2016). Aprendizes adultos 

têm diferentes motivações e razões para aprender, e necessitam confiar na razão oferecida pelo 

instrutor para aprender algo, e visualizar suas aplicações em situações reais, antes de investir tempo 

e energia neste aprendizado (WHITTON, 2011). O engajamento, ligado diretamente a esta motivação 

e ao prazer derivado da execução de uma tarefa pode ser identificado, de acordo com a “teoria do 

fluxo”68, a partir de: 

1. Um desafio que requer habilidade para ser conquistado, com um objetivo 
atingível e regras conhecidas. 

2. Absorção completa na atividade 

3. Objetivos claros 

4. Feedback imediato 

5. Concentração na tarefa atual 

6. Uma sensação de controle, e ausência da preocupação de perda do controle 

7. Perda de autoconsciência 

8. Transformação do tempo (WHITTON, 2011, p. 598) 

 

Um aluno engajado, desta forma, executa a atividade sem preocupações externas ou obstáculos 

mentais que interfiram em sua aprendizagem. A percepção de progresso rápido e constante em uma 

atividade, e de ser “bom” na execução da tarefa proposta contribuem positivamente para o 

engajamento. Por outro lado, a presença de dificuldades iniciais, a sensação de não progredir na 

tarefa, a falta de confiança no ambiente, e a falta de interesse intrínseca em relação aos conteúdos 

ou à atividade contribuem negativamente para engajar os aprendizes (WHITTON, 2011). Atividades 

de ensino experiencial geram uma gama diversa de emoções, que podem ser fortes motivadores para 

                                                             
68 “flow theory”: focada em um estado ótimo da experiência a partir do qual os envolvidos em uma atividade 
encontram-se totalmente engajados, e durante o qual nenhuma outra atividade os interessa (WHITTON, 2011). 
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o aprendizado, ou, por outro lado, inibir a participação e construção de conhecimento (AUSTERLITZ e 

ARAVOT, 2007; HOFSTEDE, CALUWÉ, PETERS, 2010). 

É relevante destacar o papel-chave que os alunos monitores, quando presentes, podem exercer 

em uma atividade de ensino, ao articular as ações dos grupos e o contato destes com os professores 

e dar suporte técnico no uso de ferramentas e metodologias. Consultores externos também podem 

oferecer este suporte, e o planejamento das atividades deve identificar em que momentos os alunos 

terão acesso ao suporte de conhecimentos de consultores, monitores, e dos professores – este 

acompanhamento pode ser constante, ocasional, ou agendado em momentos específicos de 

apresentação e debate do progresso dos trabalhos (INEICHEN, 2016), 

Por fim, David Kolb e sua equipe (2014) chamam atenção para que  

em meio à multiplicidade de teorias educacionais, tecnologias de aprendizagem, e 
procedimentos e restrições institucionais, é fácil perder de vista o mais importante 
– ensinar é, acima de tudo, uma profunda relação humana (...) Quando um educador 
tem uma relação pessoal com um aprendiz, ele ou ela pode intervir habilmente para 
reforçar ou alterar o padrão de interação de um aprendiz com o mundo. Esta 
abordagem requer competência em relacionar-se com os aprendizes em maneiras 
complexas – maneiras que os auxiliam a sentir, perceber, pensar e comportar-se de 
maneira diferente (KOLB, KOLB, PASSARELLI, et al, 2014) 

 

4.7 Avaliação de resultados do experimento 

 

A avaliação do desempenho dos alunos está relacionada com os objetivos determinados para a 

atividade: a partir de uma série de resultados esperados, é possível graduar os níveis de compreensão 

apresentados pelos grupos e associar a estes notas ou conceitos (BIGGS, 1999). Senbel (2012) propõe 

a avaliação baseada em objetivos de aprendizagem, e Németh e Long (2012), por sua vez, organizam 

os resultados de aprendizagem para avaliação de acordo com a estrutura cognitiva envolvida (Quadro 

3).  

Ao contrário de modelos tradicionais de ensino nos quais a avaliação ocorre somente após a 

conclusão do processo de aprendizagem, os modelos construtivistas que instruem nossas propostas 

indicam a adequação da “avaliação dinâmica” do processo. Nesta concepção, a avaliação ocorre 

dentro do contexto no qual os alunos trabalham e é integrada (e integral) ao aprendizado. Este modelo 

é viabilizado através do acompanhamento da aprendizagem pelo instrutor, em um processo de 

proposição de testes e desafios, que objetivam a reconstrução pelos alunos das conexões de 

conhecimento (DUFFY e CUNNINGHAM, 1996). Németh e Long (2012) sugerem a organização de 

abordagens de avaliação com base em quatro categorias: 
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- quanto ao tipo de tarefa: diretas (tarefas individuais ou em grupo) ou indiretas (apresentações 

públicas, extensão, comunicação com clientes) 

- quanto à frequência: em seção de corte (revisões agendadas) ou longitudinal (cumulativa e 

baseada em comparação entre início e fim);  

- quanto aos padrões de qualidade: referenciadas por critérios (em comparação com resultados 

suficientes preestabelecidos) ou por normas (em comparação com as habilidades da turma, 

dos estudantes, e da satisfação dos clientes 

- quanto à qualificação: absolutas (notas de tarefas e habilidades mínimas) ou relativas 

(comparação entre estudantes e entre grupos) 

Por fim, os mesmos autores sugerem a preparação da avaliação de acordo com a posição e tipo 

do avaliador (objetivo ou subjetivo); e ao formato e designação de notas (baseado em métricas ou 

com feedback de cunho aberto) (NEMETH, LONG, 2012).  

Dentro da mesma discussão, os autores chamam atenção para uma correlação significativa 

encontrada entre a presença explícita dos resultados de aprendizagem nos planos de curso e a 

compreensão, pelo instrutor, das intenções pedagógicas de seu programa: os programas que 

demonstraram maior coerência nos resultados atingidos nas atividades de atelier de planejamento 

urbano foram aqueles cujos membros do corpo docente demonstraram envolvimento mais ativo nas 

discussões pedagógicas e deliberações sobre o currículo. 

Consideramos que os esquemas construídos pelos autores citados representam indicações 

satisfatórias no que diz respeito à avaliação do conhecimento adquirido pelos alunos nas atividades 

que propomos, uma vez complementados com quesitos específicos direcionados ao uso das 

ferramentas de TI, de acordo com os objetivos de aproveitamento das TI, que propusemos no item 

4.5 deste trabalho.  

A estruturação da avaliação do desempenho acadêmico dos alunos corresponde a apenas um de 

dois níveis do acompanhamento dos experimentos pedagógicos que propomos. É necessário avaliar a 

eficácia do modelo de formação e a eficiência do processo de ensino e aprendizagem representado 

pelas atividades (SANTOS, ALVES, FERREIRA, et al, 2015). Assim como a aprendizagem é visualizada 

pelas teorias cognitivas como ocorrendo em ciclos ou espirais (COWAN, 2002), pode-se também 

imaginar um espiral de análise, projeto, desenvolvimento, implementação, manutenção e revisão das 

inovações pedagógicas (BAGDONIS E SALISBURY,1994, apud TAM, 2000). 
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Quadro 3 - Resultados e objetivos para avaliação 
 

Objetivos de aprendizagem (SENBEL, 2012) 

Domínio da linguagem do 

projeto: 

Conhecimento de questões, prioridades indicadores e medidas 

utilizadas no discurso de projeto urbano. 

Consciência espacial e 

racionalidade formal: 

Compreensão de contexto, escala, massas, adjacência, eixo, 

perspectiva, materialidade; capacidade de visualizar espaço 

tridimensional e as relações espaciais. 

Conhecimento de 

procedimentos: 

Conhecimento dos processos formais de parcelamento, zoneamento, 

loteamento e consulta pública. 

Consciência 

fenomenológica: 

Consciência da experiência vivida pelos cidadãos. 

Resultados de aprendizagem (NÉMETH e LONG, 2012) 

Tipo de resultado Cognitivo comunicação, experiência profissional;    

aprender-fazendo, solução de problemas;  

Não cognitivo valores/ética; trabalho em equipe. 

Conteúdo Habilidades gráficas/cartográficas; escrita; apresentação oral; 

visualização; orçamento; gerenciamento de 

projetos; busca de assistência; negociação; 

cooperação. 

Conhecimento padrões de prática; papel do planejador; 

precedentes históricos. 

Valores reconhecimento do interesse público 

diversificado; avaliação de propostas de 

planejamento com base em valores; sublimação 

da opinião pessoal; fundação ética; 

responsabilidade com a comunidade; desafio a 

desequilíbrios de poder sistêmicos. 

Aprendizagem Procedimentos Protocolos/abordagens de planejamento; 

exposição a conjuntos de habilidades variados. 

 Substantiva Componentes do plano; importância do contexto. 

 Analítica Processos de tomada de decisão; enquadramento 

das questões; comparação de cenários 

alternativos. 

FONTE: Elaborado a partir de SENBEL (2012) e NÉMETH e LONG (2012) 
 
Como já discutimos com base nas observações de Brooks e Wu (2012), a experimentação com 

atividades pedagógicas tem pouca expressão científica e menor chance de divulgação se não inclui em 

seu planejamento e discussão a avaliação sobre sua eficiência e eficácia enquanto método de ensino 
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e aprendizagem.  Em especial quando se trata do trabalho com inovação, “a dificuldade está em isolar 

e quantificar as melhorias de aprendizagem resultantes do uso de TI em meio a uma série de outros 

fatores (REFFAT, 2007, p. 320), especialmente considerando que a inovação por si só pode tornar 

memorável uma atividade, sem que isto qualifique necessariamente as vantagens ou deficiências da 

metodologia empregada (COWAN, 2002; HOFSTEDE, CALUWÉ, PETERS, 2010). 

As indicações que a literatura faz no sentido de fornecer esses dados de avaliação geralmente 

envolvem três estratégias: a comparação entre o desempenho dos alunos que participaram do 

experimento com aquele obtido por um grupo-controle, que utilizou outra estratégia de ensino; a 

reflexão pela equipe de instrutores sobre o grau de obtenção de ganhos acadêmicos; e a aplicação de 

questionários de avaliação, de forma a possibilitar a análise quantitativa ou qualitativa dos efeitos da 

atividade.  

A primeira estratégia (estudo comparativo) tem o potencial de gerar dados quantitativos com 

maior grau de demonstrabilidade científica, e portanto poder de convencimento quando da tentativa 

de implantar metodologias. Esta abordagem está presente em publicações referenciadas69, mas o 

contexto do ensino superior (obrigações curriculares, restrições de recursos, número reduzido de 

alunos por turma), pode dificultar ou inviabilizar este tipo de estudo. Ainda assim, os experimentos 

podem trazer indicações valiosas a partir de outros meios de avaliação (BROOKS, WU, 2012).  

Nadolski, Hummel, Brink e equipe (2008) sugerem questões para avaliar aplicações do conjunto 

de ferramentas de simulação construído que propõem para aplicação no ensino. Estes 

questionamentos refletem sobre a caracterização do problema e a inserção institucional da atividade; 

o tempo destinado à atividade; o desempenho dos alunos na execução das tarefas e no 

desenvolvimento de habilidades e competências; a percepção dos alunos sobre sua aprendizagem; as 

dificuldades técnicas enfrentadas; e os recursos envolvidos na execução da atividade. Dada a devida 

preparação e acompanhamento durante o decorrer da atividade, questionários desta natureza podem 

ser respondidos após a conclusão das tarefas, resultando no registro de informações para avaliação 

sem interferência no processo de execução do experimento e sem maiores direcionamentos de 

recursos. 

Outro tipo de procedimento presente nos estudos de diversos autores70 é a aplicação de 

questionários, destinados aos aprendizes e aos instrutores, respondidos no início (pré-teste) e ao final 

                                                             
69 COWAN, 2002; REFFAT, 2007; NADOLSKI, HUMMEL, BRINK, et al, 2008; SENBEL, 2012; NÉMETH e LONG, 2012; 
CROCCO, OFFENHOLLEY e HERNANDEZ, 2016; NEBEL, SCHNEIDER, SCHLEDJEWSKI, et al, 2017. 
70 DUFFY E CUNNINGHAM, 1996; JOHNSON e JOHNSON, 1996; CHIN, DUKES E GAMSON, 2009; BROOKS e WU, 
2012; CROCCO, OFFENHOLLEY e HERNANDEZ, 2016; FONSECA, VALLS, REDONDO et al, 2016. 
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(pós-teste) da atividade, e possivelmente em momentos intermediários. Estes questionários são 

direcionados a esclarecer a compreensão que os respondentes tiveram sobre suas experiências de 

aprendizado e suas impressões sobre os métodos e procedimentos empregados durante a atividade. 

Questionários escritos permitem aos participantes articular seus pensamentos sobre as atividades, e 

podem, em si, favorecer a reflexão sobre a aprendizagem e a partir desta auxiliar no desenvolvimento 

de habilidades críticas e reflexivas (COWAN, 2002).  

Os questionários entregues incentivam a autoavaliação de alunos e instrutores, e incluem 

avaliações sobre a percepção de dificuldade da tarefa; do valor dos conhecimentos da perspectiva do 

aprendiz; do engajamento do aluno nos procedimentos; e das preferências de aprendizado (CROCCO, 

OFFENHOLLEY e HERNANDEZ, 2016). Os instrumentos de coleta de dados podem ser de cunho 

fechado, com respostas determinadas, ou abertos – ambos métodos válidos e que apresentam 

desafios distintos em seu processamento e análise (CHIN, DUKES, GAMSON, 2009). 

No sentido de avaliar a experiência do usuário em experimentos pedagógicos com TI, David 

Fonseca, Francesc Valls, Ernest Redondo e equipe (2016) apresentam o sistema de Bipolar Laddering 

(BLA – Análise classificatória bipolar) como método de descoberta das relações positivas e negativas 

do usuário frente a um produto ou sistema. A BLA é organizada na forma de questionários (ou 

entrevistas), e ocorre em três passos: 

- Listagem dos elementos: A implementação do teste inicia-se com um modelo em 
branco para os elementos positivos (forças) e outro exatamente igual para os 
elementos negativos (fraquezas) 

- Marcação dos elementos: uma vez que uma lista de elementos positivos e 
negativos esteja completa, o entrevistador pede ao usuário que marque cada um de 
0 (nível mais baixo possível de satisfação) a 10 (nível máximo de satisfação). 

- Definição de elementos: o entrevistador lê os elementos de ambas as listas do 
usuário e pede uma justificativa para cada um dos elementos utilizando a técnica 
classificatória. Por que o elemento é positivo? Por que esta nota? (FONSECA, VALLS 
REDONDO ET AL, 2016) 

  

Ainda no campo do uso de tecnologias para o ensino, uma forma de avaliação identificada 

especialmente com as atividades de simulação é o debriefing (discussão posterior), durante a qual os 

participantes apresentam e discutem seus resultados. Durante este processo de reflexão, as 

experiências dos participantes são consolidadas a partir da discussão aberta com colegas e instrutores, 

e os conhecimentos adquiridos são transportados para possíveis aplicações no “mundo real” 

resultados (KRIZ, 2003; OHNMACHT, ARX e SCHICK, 2015). 

Deve-se observar, no entanto, que os procedimentos de avaliação, se realizados de maneira 

excessivamente ostensiva, podem interferir negativamente no processo de aprendizado. A literatura 
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indica que, mais do que buscar atingir os padrões científicos mais elevados de mensuração de efeitos, 

é importante certificar-se de construir um sistema de avaliação no qual os métodos e dados sejam 

adequados aos resultados buscados (CHIN, DUKES, GAMSON, 2009). 

4.8 Instrumento para projeto instrucional de atividade de integração TPACK 

Nossa proposta metodológica para esta pesquisa toma como conceito central a integração TPACK 

(KOEHLER e MISHRA, 2009), para construir um instrumento de projeto instrucional voltado para o 

ensino de planejamento urbano. Desta forma, os conhecimentos que serão utilizados nas atividades 

para as quais se destina este instrumento correspondem ao conhecimento de conteúdo (CK - 

Conteúdos disciplinares do Planejamento Urbano); conteúdo pedagógico (PCK - modalidades de 

ensino de Planejamento urbano: atelier/workshop); pedagógico (PK - teorias da aprendizagem situada 

e da aprendizagem experiencial/ELT); tecnológico pedagógico (TPK – construcionismo, jogos de 

simulação); tecnológico (TK - Ferramentas de TI); conteúdo tecnológico (TK - ferramentas avançadas 

de TI para planejamento urbano). A proposta de integração de tecnologias avançadas no ensino de 

planejamento urbano encontra-se na interseção das três esferas de conhecimento. 

Figura 20 - Proposta TPACK para ensino de Planejamento Urbano 

 
                            FONTE: Elaborado a partir de KOEHLER e MISHRA, 2007 
Com base nas considerações produzidas até aqui neste capítulo (e para as quais retornaremos ao 

longo desta seção), organizamos nosso instrumento de projeto instrucional em etapas categorias: 

caracterização de objetivos; definição de métodos; recursos utilizados; e resultados e avaliação, 

interconectadas em um esquema geral que representa o conjunto de etapas do projeto instrucional. 
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Para cada categoria, propomos questionamentos estruturantes, em forma de quadros, para orientar 

o projeto instrucional de atividades de integração TPACK em planejamento urbano. 

 

4.8.1 Caracterização de objetivos 

 

A categoria de caracterização de objetivos está relacionada à natureza dos conhecimentos que 

serão construídos durante a experiência, e acessa primariamente os conhecimentos de conteúdo 

pedagógico. A localização da atividade em relação ao currículo do curso, os conhecimentos 

previamente acumulados que precisam ser acessados durante a atividade, as dependências 

interdisciplinares do projeto e o grau de amadurecimento acadêmico dos alunos são elementos que 

participarão da definição destes objetivos. 

Os objetivos da atividade, cuja organização foi discutida no item 4.5, deverão ser definidos de 

acordo com as demandas de conhecimentos, cognitivos e não cognitivos, e das habilidades e 

competências que os alunos devem desenvolver a partir da execução da atividade. Os objetivos serão 

organizados a partir de duas subcategorias: os conceitos e temáticas e os raciocínios e práticas. 

Os conceitos representam os conteúdos das grandes áreas, de abrangência geral e natureza 

predominantemente teórica, ligados ao planejamento urbano. Podemos citar como exemplos os 

conceitos de densidade urbana; vitalidade urbana; conforto ambiental urbano; patrimônio histórico 

construído; metropolização; relações regionais; entre outros. As temáticas são aplicações mais 

específicas dos conceitos, voltadas aos procedimentos e fenômenos urbanos, com viés mais prático, 

tais como: verticalização; infraestrutura urbana; legislação urbanística; parcelamento do solo; 

políticas habitacionais; práticas profissionais de planejamento; entre outros. A distinção entre 

conceitos e temáticas reflete-se no caráter das atividades propostas, com natureza mais ou menos 

pragmática.  

Caracterizamos como uma segunda subcategoria que leva à caracterização dos objetivos o 

conjunto de raciocínios e práticas, que representam habilidades e competências relacionadas aos 

conceitos e temáticas propostos. A uma temática como “legislação urbanística” podemos associar, 

por exemplo, os exercícios práticos de cálculo de potencial construtivo, cálculo de densidades, e 

avaliação de visuais, entre outros. Essas associações podem ser feitas em discussão junto aos docentes 

responsáveis pelas disciplinas ou oficinas propostas para a atividade de integração, ou através da 

exploração de planos de curso e de aula. 
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Tanto conceitos e temáticas quanto raciocínios e práticas respondem a demandas advindas das 

diretrizes curriculares refletindo o conhecimento de conteúdos formalizado no currículo e no plano 

de curso do componente curricular, demandas interdisciplinares de outros componentes que ocorrem 

de forma paralela e integrada à atividade, e de outras demandas pedagógicas não-formais, relativas a 

demandas externas, pesquisa e extensão, e demais conteúdos de interesse da disciplina. A definição 

de métodos se relaciona com esta caracterização de objetivos, na medida em que pode inserir 

demandas pedagógicas, que por sua vez introduzem requisitos de conhecimentos, habilidades e 

competências para alunos e instrutores. 

A caracterização de objetivos tem influência direta sobre a definição de métodos, e indireta sobre 

os recursos exigidos e os resultados e avaliação da atividade. 

Figura 21 - Caracterização de objetivos 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 4 - Caracterização de objetivos - Questões estruturantes 
 

Conceitos e temáticas 

Demandas - Requisitos curriculares de conceitos e temáticas 
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- Demandas interdisciplinares de componentes integrados 

- Demandas não formalizadas (pesquisa, extensão, prática 
profissional, experimentação de métodos e ferramentas) 

Pré-requisitos 

 

- Conhecimento prévio de conceitos e temáticas (alunos) 

- Domínio de conceitos e temáticas (instrutores) 

Resultados  - Construção de conhecimentos em conceitos e temáticas 
- Compreensão das relações entre conceitos, contextos e práticas 
- Desenvolvimento de consciência das responsabilidades 

profissionais e sociais do planejador 

Raciocínios e práticas 

Demandas - Raciocínios e práticas associados aos conceitos e temáticas 

- Demandas interdisciplinares de componentes integrados 

- Demandas de habilidades e competências contidas no plano de 
curso/aula associado à atividade 

- Demandas não formalizadas (pesquisa, extensão, prática 
profissional, experimentação de métodos e ferramentas) 

Pré-requisitos - Conhecimento prévio de raciocínios e práticas (alunos) 

- Treinamento prévio de habilidades e competências (alunos) 

- Domínio de conceitos e temáticas (instrutores) 

- Domínio de habilidades e competências (instrutores) 

Resultados - Construção de conhecimentos em raciocínios e práticas 

- Treinamento em habilidades e competências relacionada às 
práticas urbanísticas 

- Obtenção de conhecimento, habilidades e competências 
organizacionais e desenvolvimento de valores 

- Desenvolvimento de habilidades de aprendizagem situada 

Definição de Métodos 

Demandas - Conhecimentos, habilidades e competências demandadas pelos 
métodos pedagógicos  

Influência - Demandas exercidas pelos objetivos na definição de métodos 

 
FONTE: Elaboração própria 
 

 

4.8.2 Definição de métodos 

 

A definição de métodos envolve o conhecimento de conteúdo pedagógico e o conhecimento 

tecnológico pedagógico, e reflete-se nas considerações que fizemos a respeito do formato da 
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atividade, participantes, ferramentas, recursos, instrução e avaliação das atividades, nos itens 4.3 a 

4.7. 

A primeira subcategoria lista as ferramentas de TI selecionadas para aplicação na atividade de 

integração. A disponibilidade de uma ferramenta está diretamente relacionada aos recursos de 

hardware e software que já se encontram à disposição dos organizadores da atividade (caso em que 

os recursos disponíveis definem as ferramentas), mas o interesse específico na introdução de uma 

certa categoria de ferramentas pode levar à sua inclusão no quadro (caso em que as ferramentas 

determinam os recursos a serem obtidos). Destacamos que as TI que indicamos para o uso nestas 

atividades são as que identificamos, no Capítulo 3 deste trabalho, como tecnologias avançadas de 

suporte ao planejamento urbano, quais sejam: SIG, modelagem paramétrica/procedural, realidade 

virtual/realidade aumentada e simulação urbana. Outras TI e suportes informáticos podem ser 

incluídos nas atividades (software de edição de texto, apresentação, imagem, vídeos, CAD, 

modelagem tridimensional, etc), mas não apresentam o mesmo poder de mudança de paradigma nas 

práticas, e portanto não carregam a mesma centralidade ou peso na definição de metodologias que 

as tecnologias avançadas referidas. 

Em todo caso, a escolha da ferramenta a ser utilizada, dentre aquelas elencadas como TI de 

suporte ao planejamento urbano, precisa ser feita pelo projetista da atividade, a partir de seu 

conhecimento dos conteúdos disciplinares, das tecnologias envolvidas, e de suas possibilidades de 

integração pedagógica nesse contexto. Essa definição de relação entre TI e conteúdos disciplinares, 

que identificamos como preavaliação de adequação tecnologia-conteúdo é, portanto, um momento-

chave na definição de métodos da atividade e requer conhecimento profundo e diversificado do 

projetista instrucional e/ou consulta a especialistas que dominam as ferramentas e os conteúdos. Esta 

adequação deve também ser avaliada a partir da realização dos experimentos e revista em iterações 

futuras das atividades. 

A segunda subcategoria constitui-se do formato da atividade pedagógica, que descreve o tipo de 

integração curricular, o tipo de interação entre participantes, a duração e concentração temporal da 

atividade prevista, e tem influência considerável sobre a definição metodológica da atividade. Mais 

amplamente, os formatos identificados como adequados para as atividades de integração são o atelier 

semestral, o workshop e a intervenção de curta duração (localizada dentro do atelier, mas não se 

estendendo por todo o semestre). Nesta categoria estão determinados, consequentemente, as 

estratégias de instrução e de acompanhamento das atividades, como descritos nos itens 4.3 a 4.6 

deste capítulo. Será necessário determinar se a inserção da atividade será transversal (com alunos de 

um mesmo período do curso), ou longitudinal (com mescla de alunos em estágios diferentes); prever 
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em qual momento do curso (durante qual semestre, ou no intervalo entre quais semestres) a atividade 

será inserida; e o tamanho e característica de homogeneidade/heterogeneidade dos grupos, de 

acordo com os objetivos de ensino e aprendizagem.  

Este momento do projeto instrucional inclui a proposição do problema de planejamento, que 

destacamos como elemento central das metodologias de ensino situado/experiencial. Este problema, 

que tem as características de wicked problem/problema mal-definido, deve estar inserido em um 

contexto que seja coerente com os objetivos definidos, e apresente suficiente relação com a realidade 

e as habilidades dominadas pelos alunos para possibilitar o engajamento, e ter profundidade 

suficiente para permitir a emergência de conflitos e múltiplas perspectivas que potencializam a 

construção do conhecimento. Ao propor um problema que surge de uma demanda externa real, 

aumentam as chances de participação do público externo e de divulgação das atividades 

desenvolvidas. 

O planejamento da atividade inclui a definição das etapas que compõem o experimento. Com 

base em nossos levantamentos, as etapas possíveis são: apresentação do problema; discussão de 

conceitos (aulas expositivas ou palestras/mesas redondas); instrução da atividade; tutorial de 

tecnologias; desenvolvimento; apresentações (podem ser inseridas em momentos intermediários do 

desenvolvimento); e debriefing. Cada etapa deve ter um período de tempo previsto no planejamento, 

adequada aos objetivos da atividade.  

O acompanhamento ao desenvolvimento do trabalho deve ser planejado em dois eixos: por um 

lado, deve-se refletir quando e como professores, monitores e assessores estarão disponíveis para 

consulta pelos grupos. Por outro, deve-se prever o tipo de acompanhamento dedicado durante as 

atividades, o grau de disponibilidade da equipe pedagógica e dos monitores para assessoria, e a 

natureza e profundidade das intervenções dos instrutores (papéis do educador). A equipe de 

instrutores deve compartilhar entre si suas reflexões sobre o acompanhamento da atividade, em 

momentos estruturados de reunião, visando gerenciar o andamento das atividades. Dada a 

possibilidade de emergência de conflitos e de mudança nas condições de ensino em um ambiente de 

ensino experiencial (disponibilidade de recursos, respostas de aprendizagem, relações interpessoais), 

é importante contar com estratégias adaptáveis que permitam a obtenção dos objetivos de ensino 

através de caminhos alternativos ao planejamento inicial. 

Assim como no caso das ferramentas computacionais, a definição do formato a ser adotado será 

baseada na disponibilidade (ou possibilidade de aquisição) de recursos, no interesse em explorar um 

certo formato, na adequação entre formato e ferramenta de TI, ou, mais provavelmente, na 
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combinação destes aspectos. A caracterização de objetivos impõe suas próprias demandas sobre 

ferramentas e métodos, e pode ser condicionada, por sua vez, pela definição de métodos. 

Observamos que a caracterização de objetivos e a definição de métodos são fortemente 

interdependentes. A motivação para a execução de um experimento de integração de TI tanto pode 

originar-se na necessidade de buscar novas ferramentas e meios para construção do conhecimento 

dos conteúdos disciplinares, quanto pode surgir do interesse em testar ferramentas e meios de TI 

como formas de auxílio ao ensino de planejamento urbano, ou como ponto central de habilidades e 

competências a serem desenvolvidas, de acordo com demandas externas. 

Figura 22 - Definição de Métodos 
 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 5 – Definição de Métodos - Questões estruturantes 

 

Ferramentas de Tecnologia da Informação 

Disponibilidade - Ferramentas de TI à disposição para a atividade 

- Espaço físico e hardware à disposição para a atividade 
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- Domínio das ferramentas de TI pelos instrutores 

Demandas 

 

- Demanda de suporte a práticas de planejamento 

- Demandas pedagógicas de experimentação com TI 

Pré-Avaliação de Adequação 

Adequação - Pré-avaliação de adequação tecnologia-conteúdo 
- Adequação de formato da atividade à tecnologia 

Problema de Planejamento 

Situação do 
problema 

- Proposição do problema de planejamento (hipotético/real) 

- Caracterização da inserção contextual do problema de 
planejamento 

Formato da Atividade 

Inserção - Inserção transversal/longitudinal no curso 

- Localização no curso (semestre/intervalo de aplicação) 

Natureza - Natureza da atividade (atelier, workshop, intervenção de curta 
duração) 

- Tamanho dos grupos e perfil dos alunos 
(homogêneo/heterogêneo) 

Planejamento - Cronograma das etapas (apresentação do problema, discussão 
de conceitos; instrução, discussão, tutorial de tecnologias, 
desenvolvimento, apresentações, debriefing) 

- Definição de etapas de campo e etapas de atelier 

- Métodos de instrução e apresentação do problema 

Acompanhamento - Organização da disponibilidade de assessoramento 

- Estratégias de acompanhamento (papéis do educador) 

- Gerenciamento, reunião e discussão pela equipe de instrução 

- Adaptabilidade a condições mutáveis do ambiente educacional 

Caracterização de Objetivos 

Demandas - Ferramentas e métodos demandados pelos conteúdos, 
habilidades e competências contidos nos objetivos 

Influência - Condicionantes exercidos pelas escolhas pedagógicas e 
tecnológicas na definição de objetivos 

FONTE: Elaboração própria 
 

4.8.3 Recursos utilizados 

 

Os recursos utilizados são uma categoria de projeto diretamente relacionada à definição de 

métodos, como discutido no item 4.4 deste capítulo. O uso de ferramentas computacionais demanda 
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a disponibilidade de hardware e software; a quantidade de estações de trabalho e de instalações de 

software necessárias (que podem equivaler ao licenciamento de software, por sua vez inserindo 

custos financeiros adicionais) resulta da quantidade e da forma de organização dos participantes, por 

sua vez resultantes do formato escolhido para a atividade. Estas considerações resultam também, 

diretamente, nas dimensões, forma, e equipamentos do espaço físico necessário. 

Para cada um dos recursos listados, é necessário avaliar se estes estão prontamente disponíveis 

para a execução da atividade, ou se precisam ser reservados/adquiridos, e quais serão as fontes destes 

recursos. 

A avaliação prévia dos recursos exigidos, além de representar um elemento que orienta a 

preparação da atividade, pode indicar fatores limitantes para a definição de métodos. A descrição da 

preparação de workshops, em particular, atenta para a necessidade de capacidade organizacional – 

da qual inferimos a necessidade da disponibilidade de recursos financeiros – requerida para a 

realização de eventos de médio ou grande porte, com a presença de convidados externos à instituição 

e o treinamento de equipes de monitoria e apoio. 

Os aprendizes – o público-alvo das atividades, em geral para efeitos deste estudo alunos dos 

cursos de Planejamento Urbano – têm importância central na avaliação dos recursos, assim como na 

definição de métodos e caracterização de objetivos. Deve-se considerar a quantidade de aprendizes 

envolvidos na atividade e como serão organizados, o que pode levar à definição da forma, meio de 

comunicação e grau de complexidade do produto final da atividade. A quantidade de aprendizes, por 

outro lado, determina a quantidade de equipamentos de TI necessários, e a equação destes fatores 

pode determinar o tamanho dos grupos a serem formados. 

Os instrutores da atividade, organizados em uma equipe pedagógica, são responsáveis pela 

apresentação da atividade, instrução e acompanhamento dos participantes. O núcleo da equipe é 

formado por professores cujo conjunto de competências cumpre os requisitos de conhecimentos de 

conteúdo, tecnológico e pedagógico das atividades – considerados recursos humanos condicionantes 

do projeto instrucional.  

A esta equipe podem adicionar-se consultores externos, que complementam os conhecimentos 

de conteúdos específicos, contribuem com a discussão de conceitos e temáticas, raciocínios e práticas, 

e podem acompanhar e assessorar a execução das atividades pelos participantes. Pode-se incluir 

convidados externos – especialistas ou membros da comunidade envolvida no contexto do problema 

de planejamento – que participam como palestrantes ou participantes em aulas e mesas-redondas. A 
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presença de membros externos pode trazer custos adicionais (financeiros e/ou organizacionais) à 

atividade, mas tende a enriquecer o caráter de situação no “mundo real” do problema.  

A atividade pode ainda contar com uma equipe de apoio, que pode incluir alunos participantes 

(monitores71) e não-participantes (observadores, cuja responsabilidade é de registrar o andamento 

das atividades e contribuir para a avaliação da atividade). 

Figura 23 - Recursos utilizados 

 

FONTE: Elaboração própria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Recursos Exigidos 

Recursos materiais 

Espaço físico - Espaço para apresentações e discussões de conceitos 
(aulas/palestras/mesas redondas) 

                                                             
71 alunos com maior grau de experiência que já participaram de atividades semelhantes, ou alunos de pós-
graduação envolvidos no experimento e no componente curricular 
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- Laboratório de informática para desenvolvimento das propostas 

- Espaço para desenvolvimento de materiais em suporte físico 
(maquetes, material impresso, etc) 

- Espaço para socialização e descanso em momentos de repouso 

Equipamento 
tecnológico 

 

- Estações de trabalho em quantidade adequada ao número de 
participantes 

- Instalações de software (e licenças, em caso de software 
comercial) adequadas ao número de participantes 

- Equipamento para apresentação (projetores, telas, câmeras, 
material de som, material de teleconferência) 

- Hardware adicional para confecção de materiais (maquetes, 
protótipos, prototipagem rápida) 

Recursos Humanos 

Professores - Equipe de professores com conhecimentos adequados e 
disponibilidade para orientação das equipes 

Convidados - Consultores externos com conhecimentos específicos e 
disponibilidade para assessoramento das equipes 

- Convidados externos com disponibilidade para discussão de 
conceitos em aulas, palestras e/ou mesas-redondas 

Equipe de Apoio - Alunos monitores com experiência prévia e conhecimentos para 
assessoramento em conteúdo, habilidades e competências 

- Alunos observadores não-participantes 

Aprendizes - Alunos com disponibilidade, interesse e dotados dos pré-
requisitos de conhecimentos, habilidades e competências 

Tempos da atividade 

Tempo de 
preparação 

- Preparação do problema de planejamento 
- Levantamento prévio de informações 
- Viabilização de recursos financeiros 
- Organização da equipe de instrução (professores, convidados) 
- Treinamento da equipe de apoio (monitores, observadores) 
- Preparação de material de TI (mapeamento, modelagem, 
simulação) 
- Divulgação da atividade 

Tempo de execução - Determinação de tempo e prazos para as etapas da execução 

- Determinação da relação entre tempo de desenvolvimento, 
discussão, assessoramento e repouso 

- Prazo para divulgação externa dos resultados 

FONTE: Elaboração própria 
O tempo necessário para a preparação da atividade deve ser avaliado a partir de uma análise das 

atividades de preparação previstas e da equipe organizadora e de apoio. A projeção destes prazos 

deverá basear-se em experiências anteriores ou em relatos de atividades relacionadas, e pode incluir 
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a ocorrência de testes e simulações de exercícios pedagógicos (atividades-piloto ou pré-eventos). O 

tempo de execução da atividade está relacionado diretamente ao formato anteriormente definido, e 

através deste, aos objetivos da atividade.  

Caso a atividade requeira a viabilização de recursos financeiros para complementação de algum 

dos elementos anteriormente expressos (espaço físico, licenças de software, pró-labore, diárias e 

despesas de deslocamento de convidados), é necessário prever qual será a origem deste 

financiamento. Ainda dentro desta fase de planejamento, deve-se levar em conta as formas de 

divulgação da proposta e os recursos necessários para fazê-la, especialmente se o exercício tem custos 

financeiros que precisarão ser viabilizados a partir da inscrição de participantes.  

Ressaltamos que esta pesquisa não se propõe a orientar a avaliação, aquisição ou administração 

de recursos necessários para a realização de atividades, mas apenas apontar a contraposição entre 

recursos exigidos e disponíveis como fator integrante do planejamento das atividades pedagógicas. 

4.8.4 Resultados e avaliação 

 

Como consequência direta das características de um processo construcionista, – e mantendo-se 

de acordo com as práticas de atelier de planejamento e workshop de projetos –, a atividade de 

integração de TI proposta por este instrumento resultará na geração de um produto público. A 

natureza deste produto – corresponda ele a um plano, propostas de planejamento ou de projeto 

urbano; inclua ele ou não a presença de produtos físicos, como cartazes ou maquetes – deverá ser 

prevista no planejamento, em grande medida em decorrência da caracterização de objetivos e 

definição de métodos e principalmente das características do problema de planejamento. Esta 

previsão constitui o primeiro conjunto do que consideramos a categoria de resultados e avaliação. O 

formato de apresentação e nível de detalhamento do produto esperado deve ser previsto de acordo 

com as expectativas relativas aos participantes, pelo seu treinamento e conhecimento acumulado, 

tamanho e organização dos grupos, pelos recursos físicos e de instrução e assessoria disponibilizados, 

e de acordo com o tempo de execução da atividade.  

Ainda que o objeto central da atividade pedagógica construcionista esteja menos nas 

características deste produto que no processo de aprendizado, na geração e compartilhamento de 

conhecimento, a avaliação dos produtos resultantes faz parte do próprio processo de construção. Os 

parâmetros iniciais dessa avaliação, que podem receber ajustes durante o processo, definem um 

segundo conjunto dentro desta categoria: a avaliação acadêmica. A definição de métodos irá indicar 

se a atividade deve receber uma valoração em forma de nota ou conceito – em geral, se a atividade 

pedagógica é parte integral de um atelier semestral, ela deve ser valorada academicamente, como 



4 .  P l a n e j a m e n t o  d e  A t i v i d a d e s  P e d a g ó g i c a s  | 122 

 

requisito curricular. Workshops que ocorrem fora do calendário e/ou da organização curricular em 

geral não recebem notas, mas recebem críticas públicas após as etapas de apresentação, e os grupos 

com desempenho destacado podem receber menção honrosa e/ou premiação após a avaliação. Por 

sua característica formal e envolvimento emocional, o momento de crítica pública pela equipe 

pedagógica tem potencial para ser um ato importante na construção de aprendizado. Atividades de 

curta duração integradas aos componentes curriculares podem conter ou não elementos de valoração 

acadêmica, de acordo com as necessidades do componente.  

Os instrutores devem avaliar os produtos entregues com base em parâmetros pré-estabelecidos, 

mas a definição da nota referente pode ocorrer em função destes parâmetros, com níveis mínimos de 

demonstração de conhecimentos representados em cada faixa de valoração, ou com base na 

comparação do produto resultante com as expectativas em relação ao desempenho da turma, e/ou 

comparação entre os produtos dos diferentes grupos. 

Os conhecimentos avaliados serão aqueles descritos como objetivos e resultados nos itens 4.5 e 

4.7 deste capítulo, e abarcam as diferentes esferas de conhecimento, e as habilidades e competências 

desenvolvidas pelos alunos, em relação aos conteúdos disciplinares e ao uso das ferramentas de TI. 

Figura 24 - Resultados e avaliação 
 

 
 
FONTE: Elaboração própria 

Quadro 7 - Resultados e Avaliação 

Produto Público 

Concepção - Natureza (diagnóstico, indicações, plano, projeto) 

- Escala (regional, metropolitano, cidade, bairro, rua, equipamento) 

Meio 

 

- Textual (orientações, cartilha, regulamentos) 
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- Gráfico (painel, vídeo, mapa, plantas, desenhos técnicos, 
maquetes, etc) 

- Informático (software, aplicativo, website, código de programação) 

Suporte físico - Material impresso (desenho técnico, painel, caderno de textos) 

- Maquete/protótipo 

- Material digital (slides/blog/website/software/aplicativo) 
 

Avaliação acadêmica 

Modalidade - Frequência de avaliação 
- Estratégias de apresentação do produto 

Conhecimento 
de conteúdo 

- Conhecimento do contexto, conceitos e temáticas 

- Conhecimento de raciocínio, práticas e procedimentos 
profissionais do planejamento urbano 

Conhecimento 
operacional 

- Responsabilidades, divisão de tarefas, discussão, conciliação e 
liderança no trabalho em equipe, reflexão-na-ação 

- Conhecimento metacognitivo (consciência do processo de 
aprendizado; relacionamento entre teoria e prática) 

- Conhecimento não-cognitivo (valores e ética do planejamento 
urbano, responsabilidades sociais e profissionais) 

Habilidades e 
competências 

- Capacidade de análise dos problemas de planejamento 

- Competência com a linguagem textual e gráfica do planejamento 

- Capacidade de comunicação de ideias e consolidação de propostas 
em planos e intervenções 

- Habilidade de uso das Tecnologias da Informação 

- Compreensão dos processos de criação e funcionamento das TI 

Quantificação 

de desempenho 

- Notas/conceitos comparativas ou com base em padrões 
- Crítica pública e premiação de produtos de destaque 

Avaliação Experimental 

Método - Comparativo/autocontido 
- Quantitativo/qualitativo 
- Ganhos acadêmicos/experiência de usuário 
- Avaliação de adequação tecnologia-conteúdo 

Forma - Questionário (presencial/online), entrevista (presencial/online) 
- Relatório de acompanhamento 
- Debriefing 

FONTE: Elaboração própria 

A terceira vertente deste item do instrumento de projeto pedagógico trata da avaliação 

estruturada do processo em si, e é fundamental para que se alcance a compreensão dos resultados 

de aprendizagem da atividade, de acordo com a discussão feita no item 4.7 deste capítulo.  

O experimento pode ser avaliado em sua execução (em relação à sua aceitação e à experiência 

do usuário) e em seus resultados acadêmicos (em relação a sua eficiência e eficácia no ganho de 
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conhecimentos), através de métodos quantitativos e/ou qualitativos, comparativos ou não 

comparativos, através de questionários, entrevistas, debriefing e anotações coletadas durante o 

processo. Através de um instrumento de avaliação aplicado no início e no fim da atividade e da 

presença de objetivos de aprendizagem mensuráveis, ter consciência do nível de sucesso da atividade 

e avaliar a adequação tecnologia-conteúdo. 

Ainda que a categoria de resultados e avaliação tenha sido apresentada ao final da sequência 

neste volume, destacamos que o preenchimento do instrumento de projeto instrucional que 

propomos não precisa seguir uma ordem determinada. O preenchimento parte da identificação dos 

elementos já conhecidos, que podem ser demandas ou recursos existentes, e a partir da reflexão das 

relações entre os grupos TPACK pode-se complementar, revisar e reavaliar todas as categorias 

integrantes do instrumento, até que se tenha uma descrição de projeto instrucional coerente para a 

implementação. 

 

4.8.5 Implementação, revisão e reimplementação 

 

A intenção que motiva a produção de inovações em métodos pedagógicos é o aprimoramento 

do aprendizado e sua adequação às demandas do contexto profissional e social. A razão que justifica 

os esforços de avaliação das atividades de inovação é a melhoria dos métodos e práticas pedagógicas. 

Neste sentido, o instrumento de projeto instrucional que propomos existe em um contexto de 

constante revisão, aprimoramento e atualização (“ciclo” ou “espiral”), padrão indispensável para o 

trabalho com TI em constante renovação e obsolescência.  

No ciclo que propomos para o projeto e revisão de atividades de integração TPACK, partimos do 

conceito sequencial de análise, projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção/revisão 

sugerido por Bagdonis e Salsbury (1994, apud TAM, 2000), adicionamos e desenvolvemos novas 

etapas.  

A etapa que origina o ciclo, a concepção inicial, surge das demandas pedagógicas, da avaliação 

de disponibilidade de recursos e do conhecimento e da motivação para inovação da equipe envolvida 

no projeto da atividade. A esta etapa seguem-se as fases de análise e projeto descritas por Bagdonis 

e Salsbury. O preenchimento de todos os questionamentos estruturantes apresentados no item 4.8 

deste trabalho equivalem à conclusão desta etapa de projeto. Em seguida ao desenvolvimento da 

atividade (sua primeira preparação para execução), acrescentamos a etapa de implementação piloto. 

Esta primeira experiência de implementação, característica dos eventos de workshop (INEICHEN, 

2016), mas aplicável a outras atividades, trabalha com os mesmos objetivos e métodos do projeto 
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desenvolvido, mas ocorre em escala menor, com gastos reduzidos de recursos, e permite o teste inicial 

das metodologias e detecção de problemas que podem ser revistos na fase seguinte, a de manutenção 

e revisão.  

Figura 25 - Ciclo de planejamento de atividades de integração TPACK 

 
FONTE: Elaboração própria 
 
Em seguida à revisão inicial, procede-se com a implementação da atividade de integração TPACK, 

de acordo com os procedimentos descritos ao longo deste Capítulo 4. Entendemos ser importante 

inserir, entre a implementação e a etapa de manutenção/revisão proposta por Bagdonis e Salisbury, 

a etapa de divulgação. Como percebemos em nosso levantamento descrito no Capítulo 1, a escassez 

de publicações de experiências de ensino, em especial na disciplina de Planejamento Urbano, dificulta 

a busca por referenciais durante o projeto instrucional. A divulgação dos produtos das atividades 
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através de meios abertos, paralelamente, contribui para a valorização do trabalho desenvolvido pelos 

alunos e na educação informal da comunidade externa nos conhecimentos do planejamento urbano. 

Nos capítulos seguintes deste volume, procedemos com nossos relatos de dois experimentos de 

integração TPACK realizados de acordo com o instrumento proposto ao longo deste Capítulo 4. Os 

experimentos tiveram por objetivo testar a abrangência das categorias de análise propostas e a 

adequação tecnologia-conteúdo de duas aplicações de TI: a modelagem procedural e a simulação 

urbana. 
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5 EXPERIMENTO: MODELAGEM URBANA PROCEDURAL 

 

A primeira experiência de aplicação pedagógica consistiu da introdução de técnicas de 

modelagem procedural na disciplina de Planejamento e Projeto Urbano e Regional 04 (PPUR4) do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conduzida pela 

profa. Dra. Giovana Paiva de Oliveira. O experimento foi implementado inicialmente no final do 

semestre 2016.2, e replicado no final do semestre 2017.1 e início do 2017.2. Duas características 

principais motivaram a escolha desta disciplina para este experimento: a temática abordada ao longo 

do semestre e o formato das aulas e avaliações ministradas.  

A disciplina de PPUR4, situada no sexto período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, 

representa uma primeira oportunidade, na sequência do curso, em que o trabalho dos estudantes 

sobre o espaço urbano tem característica eminentemente propositiva – nos semestres precedentes, 

as atividades são centradas na compreensão de conceitos de planejamento e projeto urbano e 

regional e no exercício da análise do espaço construído. Esta disciplina é organizada, junto a outras 

ministradas no mesmo semestre – Projeto de Arquitetura 04, Planejamento da Paisagem 02 e 

Conforto Ambiental 2 – em torno de um conceito de “Projeto Integrado”72, a partir do qual uma 

temática central é abordada a partir dos enfoques específicos de cada área, e cujo produto, ao final 

do semestre, consiste em um projeto multiescalar que deve contemplar os diferentes aspectos 

inerentes a cada disciplina envolvida. O plano de curso da disciplina determina que  

Ao final do semestre o aluno deverá demonstrar que aprendeu as noções básicas da 
ação projetual numa fração urbana, apresentando soluções para a aplicação da 
Legislação Urbanística e demais legislações aplicada a uma edificação, em área 
consolidada, podendo aplicar e potencializar o uso da legislação, adequando um 
edifício verticalizado ao contexto legal existente, avaliando a viabilidade do 
empreendimento e sendo capaz de compreender o processos e produção urbana. 
(PLANO DE CURSO, 2016) 

 

O projeto integrado no qual esta atividade foi inserida está centrado na temática “Verticalização”. 

Enquanto na escala do edifício exercita-se o projeto arquitetônico de uma edificação vertical, na escala 

urbana os alunos entram em contato com os instrumentos urbanísticos que regulamentam a 

construção no espaço urbano. No contexto do município de Natal/RN, no qual se localiza a área de 

estudo do Projeto Integrado, estes instrumentos estão definidos primariamente no Plano Diretor de 

Natal (Lei Complementar nº 082 de 21 de junho de 2007) e no Código de Obras e Edificações do 

                                                             
72 Ao contrário do que ocorre no sétimo período, no entanto, o Projeto Integrado deste semestre não é 
formalizado como um componente curricular. 



5 .  E x p e r i m e n t o :  M o d e l a g e m  P r o c e d u r a l  | 128 

 

Município de Natal (Lei Complementar nº 055, de 27 de janeiro de 2004). A disciplina de PPUR4 

desenvolve estes temas a partir de procedimentos característicos do atelier semestral, descritos no 

plano de curso: 

- Discussões, construção dos conteúdos a partir dos temas, aulas expositivas, 
palestras; 

- Elaboração de Relatório com anotações a respeito da legislação urbanística 
vigente, relação espaço público x lote e dentro do próprio lote. 

- Elaboração de Estudos Preliminares para intervenção em espaço público 

- Aplicação de prescrições e compreensão das decisões de mercado imobiliário. 
(PLANO DE CURSO, 2016) 

 
Durante os semestres acompanhados, o Projeto Integrado foi realizado tendo como espaço-alvo 

de análise e proposição uma fração do bairro de Capim Macio, situado na Zona Sul do município de 

Natal/RN. Durante a primeira e segunda unidades da disciplina de PPUR04 e do Projeto Integrado 

semestral, os alunos analisaram aspectos morfológicos e urbanísticos da fração urbana, originada em 

parcelamentos registrados a partir da década de 1970 (SECRETARIA, 2008); e de um lote em particular, 

escolhido para abrigar uma edificação vertical a ser projetada como parte do exercício. Os conceitos 

e temáticas, raciocínios e práticas abordados no exercício foram definidos a partir do plano de curso 

da disciplina PPUR04 e de consultas à professora responsável pela atividade (Quadro 8). 

 

5.1 Modelagem Procedural: Projeto da atividade 

 

Inserimos o experimento de aplicação pedagógica na terceira de três unidades da disciplina73, 

imediatamente em seguida aos seminários nos quais os alunos discutiram e exercitaram as prescrições 

urbanísticas, que, no caso do município de Natal, determinam: o potencial construtivo máximo para 

um dado lote (a partir de um Coeficiente de Aproveitamento variável de acordo com a área da cidade); 

o limite de gabarito dos edifícios; a taxa de ocupação máxima do lote, em projeção das edificações; a 

taxa de impermeabilização máxima do lote; os recuos mínimos exigidos para a edificação; e a 

quantidade mínima de vagas de estacionamento mínima prescrita para o edifício. A compreensão dos 

mecanismos referentes à definição destas prescrições urbanísticas e seus efeitos no espaço está 

relacionada diretamente à compreensão de conceitos de densidade urbana e infraestrutura urbana, 

apresentados nas discussões em sala de aula e na bibliografia recomendada (ver Anexo A).  

A análise das ferramentas computacionais, abordadas no Capítulo 3 deste volume, fundamentou 

a percepção de uma proximidade entre as características das operações realizadas pelos alunos 

                                                             
73 Esta inserção foi deslocada para a primeira unidade, no semestre 2017.2. 
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durante as atividades do semestre – cálculo de potencial construtivo de lotes com modelagem 

hipotética de edificações, cálculo de densidade habitacional – e os resultados que podem ser obtidos 

através da modelagem procedural e paramétrica de ambientes urbanos. Julgamos que a aplicação 

destas ferramentas, ao possibilitar a parametrização tanto do edifício individual quanto do conjunto 

urbano, gerando resultados que podem ser avaliados visual e numericamente, pode ilustrar 

eficientemente as interações entre as regras urbanísticas e o espaço criado a partir delas. Essa relação 

nos levou a definir, dentre as ferramentas computacionais que estiveram ao nosso alcance durante a 

preparação da atividade (Quadro 9), a modelagem procedural como ferramenta a ser aplicada em 

nosso primeiro experimento. 

 A decisão de incluir o experimento como parte do atelier semestral adveio da proximidade e 

complementaridade entre os objetivos e práticas da disciplina PPUR04 e os daqueles propostos pelo 

experimento, além do interesse e disponibilidade da professora e da turma. O engajamento prévio 

dos alunos com estes objetivos dentro do atelier tornou desnecessários esforços adicionais de 

explanação de conceitos e temáticas, raciocínio e práticas; as únicas novas instruções providas dentro 

do experimento foram relacionadas diretamente à modelagem paramétrica e ao uso do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Modelagem procedural: caracterização de objetivos 
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Conceitos e temáticas 

Demandas - Conhecimento de conceitos de densidade urbana e verticalização 

- Experimentação com modelagem procedural 

Pré-requisitos 

 

- Alunos: conhecimento de conceitos de morfologia urbana, 

- Instrutores: Domínio de conceitos relativos à densidade urbana 

Resultados  - Conhecimentos sobre os efeitos da densidade sobre a morfologia 
e infraestrutura urbanas. 

- Compreensão da relação entre densidade urbana e instrumentos 
urbanísticos 

Raciocínios e práticas 

Demandas - Compreensão dos instrumentos urbanísticos de controle da 
densidade 

- Conhecimentos sobre a relação entre verticalização e ambiente 
urbano: infraestrutura, paisagem, conforto ambiental 

- Compreensão da relação entre instrumentos urbanísticos, forma 
do edifício e forma urbana 

- Experimentação com modelagem procedural 

- Quantificação de dados de densidade nos projetos 

Pré-requisitos - Alunos: conhecimento do Plano Diretor de Natal. 

- Aunos: conhecimento sobre índices urbanísticos (Coeficiente de 
Aproveitamento, Taxa de Ocupação, Gabarito Máximo, Recuos, 
Impermeabilização) 

- Alunos: competência com ambientes de modelagem 
tridimensional 

- Instrutores: domínio da legislação urbanística 

- Instrutores: familiaridade com ferramentas de modelagem 
procedural 

Resultados - Habilidades de gerenciamento da morfologia e densidade urbanas 
através de parâmetros da legislação urbanística 

- Competência enquanto usuário de modelagem paramétrica 

Definição de Métodos 

Demandas - Integração da atividade aos objetivos da disciplina PPUR04 

Influência - Adaptação do formato pedagógico (atelier) às ferramentas da 
simulação urbana 

FONTE: Elaboração própria 

 

Quadro 9 – Modelagem procedural: definição de métodos 
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Ferramentas de Tecnologia da Informação 

Disponibilidade - Software: CityEngine (licenças de teste) 

- Laboratório de Informática: 24 estações de trabalho  

- Domínio das ferramentas CItyEngine pelo instrutor 

- Dados básicos (sistema viário, uso do solo, topografia) da área de 
estudo 

Demandas 

 

- Demanda por modelagem e visualização de densificação e 
verticalização em escala do bairro 

- Demandas por experimentação com modelagem procedural 

Pré-Avaliação de Adequação 

Adequação - Adequação esperada: modelagem procedural e planejamento de 
instrumentos de controle de densidade urbana 

Problema de Planejamento 

Situação do 
problema 

- Proposição de planejamento para densificação populacional de 
um bairro ocupado (20.000 para 40.000 habitantes) 

- Situação real: bairro local (Capim Macio), sob pressão para 
densificação em um contexto de revisão de legislação urbanística 

Formato da Atividade 

Inserção - Inserção transversal  

- Sexto período do curso de Arquitetura e Urbanismo 

Natureza - Atividade de curta duração integrada ao atelier 

- Grupos definidos pela atividade de atelier 

Planejamento - Etapas: Introdução de conceitos de modelagem procedural e 
paramétrica; instrução no uso do o software; apresentação do 
problema; execução da simulação; preenchimento de 
questionários, debriefing) 

- Duração: seis horas-aula (300 minutos) 

- Ocorrido em atelier no laboratório de informática 

- Instrução: tutorial com situação simplificada 

- Apresentação do problema: problema de planejamento situado 

Acompanhamento - Assessoramento contínuo 

- Acompanhamento: facilitador 

Caracterização de Objetivos 

Demandas - Integração de conteúdos com o Projeto Integrado 

Influência - Experimentação com modelagem procedural 

FONTE: Elaboração própria 
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A etapa seguinte do planejamento do experimento consistiu do arrolamento dos recursos 

exigidos. Dada a natureza da atividade como parte de um estudo de tese, buscou-se viabilizar sua 

realização com o aproveitamento máximo da infraestrutura já disponível para o curso de Arquitetura 

e Urbanismo, e um mínimo de comprometimento de tempo das partes envolvidas. Para tanto, foi 

utilizado como espaço o Laboratório de Informática do curso de Arquitetura e Urbanismo, utilizado 

costumeiramente pelos alunos em aulas e outras atividades, dotado de vinte e cinco estações de 

trabalho adequadas para o uso de softwares gráficos e de modelagem tridimensional.  

Na definição do software de modelagem procedural, foi levada em conta nossa experiência 

pregressa74 para fundamentar a escolha do ESRI CityEngine como principal ferramenta utilizada na 

atividade. Devido ao caráter comercial do software CityEngine, foram feitas instalações da versão de 

testes (duração 60 dias) em uma quantidade de estações de trabalho equivalente à quantidade de 

grupos de alunos (previamente definidos como os grupos de trabalho da disciplina PPUR04). Esta 

estratégia permitiu a economia de tempo no processo de instalação, mas também a possibilidade de 

nova repetição do experimento a partir de nova instalação nas máquinas restantes, no semestre 

seguinte. 

O CityEngine é um software atualmente desenvolvido e publicado pela empresa ESRI, cuja versão 

inicial, liberada em 2008, foi desdobramento das pesquisas de Pascal Muller acerca da modelagem 

procedural de espaços urbanos (WONKA, 2003). O software é capaz de gerar redes (graph networks) 

que representam eixos viários, a partir de modelos lógicos pré-determinados. A partir destas redes, 

são construídos quadras, lotes e projeções (shapes), delimitando espaços para a inserção de modelos 

de edificações. Por fim, a partir dos shapes, e seguindo uma série de comandos pré-programados em 

regras armazenadas no formato de arquivos de texto CGA (Computer Generated Architecture), 

específico a este software, são gerados os modelos tridimensionais (models) referentes às edificações 

e demais elementos do ambiente urbano representados. As regras governam que aspectos destes 

modelos podem ser controlados a partir de parâmetros inseridos na interface do software, 

individualmente ou em conjunto, e podem determinar a geração de relatórios de dados atualizados 

                                                             
74 O software CityEngine foi utilizado em atividades durante o estágio sanduíche na Universitat Politècnica de 
Catalunya. Neste estágio, foram feitos testes adicionais com modelagem nos softwares Grasshopper (como 
extensão do software de modelagem Rhinoceros) e AutoDesk Infraworks. Entre estes, o CityEngine destacou-se 
por seu conjunto de funções voltadas especificamente para a modelagem procedural de espaços urbanos,  
agregada à possibilidade de modelar os edifícios, gerar relatórios numéricos, e comunicar-se diretamente com 
softwares de geoprocessamento, através de operações de importação e exportação. 
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dinamicamente a partir destes parâmetros75. O software pode também importar as graph networks, 

shapes e models, georreferenciados ou não, a partir de diversas fontes e formatos externos. 

Enquanto a utilização do software, no que diz respeito à criação das regras de modelagem, requer 

familiaridade com uma linguagem de programação particular (CGA), a manipulação de parâmetros, 

atividade esperada dos alunos participantes, é uma ação de baixa complexidade, podendo ser 

dominada em poucos minutos. Desta forma, foi suficiente um participante com domínio mais 

profundo do software, neste caso o próprio autor desta tese. O suporte à exploração conceitual e 

definição de estratégias pelos grupos de alunos foi feito pela professora responsável pela disciplina 

de Planejamento e Projeto Urbano. 

O treinamento com esta ferramenta foi iniciado durante nossa estadia na Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC), com o desenvolvimento de soluções procedurais para a representação de 

modelos teóricos de urbanismo. Foi necessário complementar este treinamento, familiarizando-se 

com funções adicionais necessárias para as aplicações planejadas para o experimento orientado às 

regras urbanísticas de Natal/RN. O aprendizado da ferramenta correspondeu à parcela mais extensa 

do tempo de preparação da atividade, tendo compreendido a consulta a tutoriais e material de 

referência incluídos na instalação do próprio software, além da assessoria ocasional de usuários mais 

experientes, durante o estágio na UPC. 

A alocação de tempo para cada etapa de preparação foi feita através de projeções que levaram 

em conta a complexidade de cada tarefa (e no caso do treinamento, inclui retroativamente o período 

de aprendizado em estágio na UPC). O Quadro 10 denota o tempo reservado para estas tarefas, assim 

como os demais requisitos de recursos previstos.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Este processo de geração de modelos será exemplificado em seguida, na descrição da preparação do 
experimento. 



5 .  E x p e r i m e n t o :  M o d e l a g e m  P r o c e d u r a l  | 134 

 

 

 

Quadro 10 - Modelagem procedural: Recursos Utilizados 

Recursos materiais 

Espaço físico - Laboratório de Informática 

Equipamento 
tecnológico 

 

- Estações de trabalho: uma por grupo 

- Instalações de software: uma por grupo (licença de teste) 

- Equipamento para apresentação: datashow 

Recursos Humanos 

Professores - Professor com domínio do software CityEngine 

Convidados - Professor ministrante da disciplina 

Equipe de Apoio - Não prevista 

Aprendizes - Alunos matriculados na disciplina PPUR04 

Tempos da atividade 

Tempo de 
preparação 

- Treinamento com o software (instrutor): 300 horas 
- Preparação de regras e da cena: 160 horas 
- Preparação das máquinas (instalação de software): 5 horas 
- Divulgação da atividade: prazo de duas semanas 
- Execução: 5 horas 
- Avaliação dos resultados: 20 horas 

Tempo de execução - Apresentação de conceitos: 20 minutos 

- Instrução com o software: 130 minutos 

- Apresentação do problema: 10 minutos 

- Resolução do problema: 150 minutos 

- Entrega dos questionários e relatórios: prazo de 1 semana 

FONTE: Elaboração Própria 

Planejou-se a implementação do experimento para duas tardes, consistindo de uma primeira 

sessão de duas horas e meia de duração para introdução dos alunos ao uso da ferramenta, e uma 

segunda de mesma duração para desenvolvimento da tarefa de planejamento. Por se tratar de uma 

atividade integrante do Atelier semestral de Planejamento e Projeto Urbano 4, a divulgação da 

atividade foi feita durante as aulas precedentes, e a presença e participação dos alunos teve caráter 

obrigatório. 
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Quadro 11 - Modelagem procedural: Resultados e avaliação 

Produto Público 

Concepção - Determinação de parâmetros e modelagem procedural 

- Escala do bairro 

Meio 

 

- Textual/Gráfico (relatório) 

- Informático (arquivo de cena em formato .cej do CityEngine) 

Suporte físico - Arquivo digital 
 

Avaliação acadêmica 

Modalidade - Entrega de relatório  
- Avaliação do relatório final 
- Avaliação do arquivo de modelagem 

Conhecimento de 
conteúdo 

- Aplicação dos conceitos de controle de densidade urbana 

- Conexões entre conceitos de densidade, parâmetros dos 
instrumentos de ordenamento urbano e morfologia urbana 

Conhecimento 
operacional 

- Trabalho cooperativo 

- Trabalho situado, focado em objetivo (aumento quantitativo 
definido da densidade da área de projeto) 

Habilidades e 
competências 

- Capacidade de interpretação das informações disponibilizadas 
pelo software 

- Capacidade de tradução dos parâmetros urbanísticos em 
resultados de modelagem amparados por dados quantitativos 

- Capacidade de perceber inconsistências ou insuficiências na 
modelagem 

Quantificação 

de desempenho 

- Notas relacionadas às habilidades com o software (baseadas em 
um padrão de domínio das ferramentas) 
- Notas relacionadas à interpretação urbanística do problema e 
baseadas na relação entre as soluções apresentadas e os 
conhecimentos esperados 

Avaliação Experimental 

Método - Comparativo/autocontido 
- Quantitativo/qualitativo 
- Avaliação da experiência de usuário 
- Avaliação de adequação tecnologia-conteúdo 

Forma - Questionário (questões abertas e fechadas), questionário BLA 
(posterior) 
- Relatório de acompanhamento 
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Divulgação dos 
resultados 

- Avaliação, e nova aplicação do experimento, seguida por 
preparação de artigo. 

FONTE: Elaboração própria 

 

O experimento foi avaliado no que diz respeito ao produto gerado pelos grupos; ao processo de 

inserção das ferramentas computacionais; e ao grau de propriedade das ferramentas aos objetivos 

originalmente propostos. Enquanto a avaliação do produto foi feita pela professora responsável pela 

disciplina, a avaliação do processo foi feita a partir do registro do processo e de questionários 

realizados antes e depois do experimento, direcionados aos alunos e à professora (Quadro 11). 

 

5.2 Modelagem Procedural: Desenvolvimento da atividade 

 
O desenvolvimento do experimento abrangeu dois aspectos complementares: a construção das 

bases técnicas para a modelagem procedural do ambiente urbano (modelagem do entorno, sistema 

viário e lotes) e das regras de modelagem do edifício; e a construção didático-metodológica, que 

envolveu preparação de aulas, da proposta de tarefa e dos critérios de avaliação acadêmica. 

 

5.2.1 Modelagem procedural: bases técnicas para modelagem 

 

Como anteriormente explicado, o elemento fundamental para a geração de modelos no 

CityEngine são as redes viárias (graph networks). Estas redes podem ser geradas no próprio software 

(de forma procedural, baseada em padrões internos, ou manualmente, com ferramentas de desenho), 

ou importadas de formatos CAD (.dxf), shape (.shp)76, e outros. A versão 2016.0, utilizada neste 

experimento, inclui, através da função “Get map data...” a possibilidade de importar uma rede com 

base em mapeamento real diretamente do banco de dados Open Street Map77, adequando esta 

geometria automaticamente a um modelo digital de elevação digital (MDE), que representa a 

topografia de um determinado espaço. Esta modelagem de topografia pode ser proveniente do 

serviço de mapeamento da empresa ESRI, com conexão direta ao software, ou baseada em uma 

imagem criada separadamente. A esse modelo pode-se agregar uma “textura” em forma de imagem 

                                                             
76 Os formatos .dxf e .shp permitem a interoperabilidade entre diferentes softwares que manipulam arquivos, 
respectivamente, de gráficos CAD e de objetos gráficos de SIG. 
77 Banco de dados associado ao projeto colaborativo Open Street Map, que disponibiliza dados cartográficos 
gratuitos através de portais online. 



5 .  E x p e r i m e n t o :  M o d e l a g e m  P r o c e d u r a l  | 137 

 

raster contendo imagens de satélite, mapas topográficos e de ruas. Outras formas de alcançar este 

resultado envolvem a  

Utilizando a função “Get map data...” obteve-se o mapeamento inicial, delimitando a fração 

urbana a ser modelada como sendo a área do bairro de Capim Macio e suas adjacências imediatas. O 

modelo de elevação e as imagens associadas foram obtidos diretamente do serviço de mapeamento 

da ESRI, e a rede viária da base Open Street Map (OSM). O resultado desta modelagem automática a 

partir da importação é relativamente preciso, mas a geração automática do sistema viário tende a 

criar alguns conflitos gráficos e lógicos, gerando erros e distorcendo alguns eixos de ruas e 

cruzamentos (Figura 26  – Mapa de vias (esq) e conflitos gerados na importação a partir do OSM 

(dir)Figura 26). Estes erros podem ser reduzidos parcialmente com ajustes nas configurações de 

tolerância do sistema de modelagem automática, mas só são completamente sanados com uma 

intervenção manual para redesenhar e readequar os pontos de conflito. A Figura 27 ilustra a malha 

viária completa do bairro de Capim Macio e adjacências, inserida no software. 

Figura 26  – Mapa de vias (esq) e conflitos gerados na importação a partir do OSM (dir) 

FONTE: Elaboração própria  

A rede viária inserida na cena em desenvolvimento no CityEngine é o ponto inicial para a definição 

das quadras, e por sua vez a modelagem dos edifícios. A quadra (identificada pelo software como 

Block), é reconhecida automaticamente pelo software quando uma série de vias conectadas gera um 

polígono completamente fechado. A quadra tem parâmetros próprios que governam a divisão de 

lotes, entre os quais os mais relevantes são o tipo de subdivisão e os tamanhos mínimo e máximo 

desejados para cada lote. É importante notar que a divisão da quadra em lotes segue uma lógica 



5 .  E x p e r i m e n t o :  M o d e l a g e m  P r o c e d u r a l  | 138 

 

interna, e não pode ser ajustada manualmente. Por este motivo, o caminho de geração de lotes 

automaticamente a partir de quadras não pode representar com precisão uma situação urbana real78. 

Figura 27 – Modelagem do sistema viário de Capim Macio e adjacências, vista de tela do 
software 

 

 
FONTE: Elaboração própria 

5.2.2 Modelagem procedural: modelagem da edificação e fração urbana). 

 

O lote, que ocupa um papel fundamental na definição das prescrições urbanísticas estudadas 

pelo grupo de alunos ao longo do semestre, foi também o ponto inicial para a modelagem dos edifícios 

neste experimento. Para a modelagem de Capim Macio, foi determinada uma área mínima de 500m2 

e máxima de 3000m2 para os lotes nas quadras em geral, enquanto certas quadras específicas tiveram 

parâmetros de área inseridos individualmente, de forma a aproximar a modelagem das suas 

características atuais. 

Para demonstrar a composição das regras de modelagem, construídas utilizando a linguagem de 

programação em texto .CGA (Computer Generated Architecture, linguagem desenvolvida 

especificamente para instruir as operações do CityEngine), foi selecionado um lote de uma quadra 

isolada. O processo de construção iniciou-se pela criação de atributos que representam os índices 

urbanísticos contidos no Plano Diretor de Natal, representando valores máximos de coeficiente de 

aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de impermeabilização e gabarito dos edifícios. Os valores 

                                                             
78 É possível, por outro lado, atingir resultados mais próximos da realidade ao importar arquivos shape que 
determinem cada lote, e mesmo a projeção das edificações, que podem então ser modeladas a partir de regras 
CGA. Este procedimento, no entanto, limita em grande medida a adaptabilidade e interatividade do modelo, 
pois a geometria dos shapes importados não pode ser alterada dinamicamente pelos parâmetros do CityEngine 
– motivo pelo qual foi preferível, dados os objetivos deste exercício, trabalhar com a divisão automática de lotes 
descrita acima. 
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criados como atributos no código são disponibilizados para ajuste pelo usuário através do painel de 

parâmetros (Figura 29) de cada shape selecionado (neste caso, do lote).79 

Figura 28 – Modelagem de quadra isolada e divisão de lotes (esq) e parâmetros de quadra (dir), 

vistas de tela do software 

 

FONTE: Elaboração própria  

Figura 29 – Código de atributos: índices urbanísticos (esq) e parâmetros relacionados (dir) 

 

@Group("Índices Urbanísticos",0) @Range(0, 1) 

 attr Taxa_Ocupacao = 0.8 

 attr Taxa_Impermeabilizacao = 0.2 

@Range(0, 6) 

 attr Coef_Aprov_Basico  = 1.2 

 attr Coef_Aprov_Maximo  = 3 

@Range(0, 65) 

 attr Gabarito_Maximo  = 65 

 

FONTE: Elaboração própria 

O passo seguinte consistiu na determinação dos tipos de uso do solo e morfologia edilícia a serem 

disponibilizados para a modelagem, que representam conjuntos de regras distintas controlados por 

parâmetros específicos, e de valores de atributos de aproveitamento e ocupação típicos para cada 

um. Estes valores típicos são utilizados pelo software para direcionar a geração automática de 

volumetrias de edifícios nos lotes sobre os quais as regras são aplicadas, dispensando a necessidade 

de inserir valores manualmente para cada lote individual. Foram criadas regras para tipologias edilícias 

(representadas como um parâmetro denominado “Uso_do_Solo”), apresentadas a seguir:  

- Residencial Horizontal: Representa residências unifamiliares, térreas ou com até três 

pavimentos. Possui valores típicos de Coeficiente de Aproveitamento (CA) entre 0.6 e o CA 

                                                             
79 Demonstraremos a seguir uma série de trechos do código .CGA gerado; o código completo utilizado nesta 
modelagem compõe o Apêndice A deste volume. Os artigos do plano mais relevantes para a geração do código 
estão reproduzidos no Anexo B 
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básico, determinado no parâmetro de índices urbanísticos; valores típicos de taxa de Ocupação 

(TO) entre 0.4 e a TO máxima, determinada no parâmetro de índices urbanísticos. 

- Residencial Vertical: Representa edifícios residenciais verticais, com mais de três pavimentos. 

CA típico: mínimo 1.0, máximo igual ao CA máximo; Ocupação típica: mínimo 0.15, máximo 

0.25). Foi criado um atributo que associa uma quantia de Unidades de Habitação por pavimento, 

igual a uma, duas, ou quatro, determinado a partir da área de projeção de cada pavimento. 

- Comercial/Serviços: Representa edifícios comerciais e de serviços térreos ou com múltiplos 

pavimentos, com alta taxa de ocupação do lote. CA típico: mínimo 0.8, máximo igual ao CA 

básico; Ocupação típica: mínimo 0.6, máximo igual à TO máxima. 

- Comercial/Serviços Vertical: Representa edifícios comerciais e de serviços verticais, com 

ocupação reduzida do lote. CA típico: mínimo 1.0, máximo igual ao CA máximo; Ocupação típica: 

mínimo 0.15, máximo 0.25. 

- Misto: Representa edifícios com uso misto, com uma base formada por pavimentos de comércio 

e/ou serviço, e andares superiores com uso residencial. CA total típico: mínimo 1.2, máximo 

igual ao CA máximo; parcela do CA de Comércio/Serviços: mínimo 0.6, máximo igual ao CA 

Básico; Ocupação total: mínimo 0.6, máximo igual à TO máxima; Ocupação relativa à projeção 

da parcela residencial: mínimo 0.15, máximo 0.25. 

- Espaço Livre: Representa praças e outros espaços públicos. CA e TO nulos. 

- Canteiro: Representa canteiros e jardins associados ao sistema viário. CA e TO nulos. 

- Lote Vazio: Representa lotes não ocupados. CA e TO nulos. 

 É importante salientar que as tipologias encontradas no levantamento de uso do solo 

realizado em Capim Macio não incluem exemplares de uso Misto ou Comercial/Serviços Vertical da 

forma que foram programados nestas regras. É possível encontrar, no entanto, edifícios do tipo em 

outras áreas da cidade de Natal, o que justificam sua inclusão no código, de forma a possibilitar seu 

uso pelos alunos na atividade de planejamento. Com base em observações na área e a partir de testes 

e ajustes, determinou-se que, durante a geração automática, lotes com área inferior a 2000m2 teriam 

90% de chance de receber o atributo de tipologia “Residencial Horizontal”; 7% de chance de receber 

o atributo “Comercial/Serviços Horizontal”; e 3% de receber o atributo “Vazio” (Figura 30)80. Lotes 

com área igual ou superior a 2000m2 receberam o atributo “Residencial Vertical” em 50% dos casos, 

o atributo “Comercial/Serviços” em 45% dos casos, e o atributo “Vazio” nos 5% restantes. Após a 

geração automática de usos, os atributos “Espaço Livre” e “Canteiro” foram inseridos manualmente 

em lotes e quadras específicos, de acordo com seu uso no levantamento atual. Outros ajustes foram 

                                                             
80 Estas porcentagens foram validadas 



5 .  E x p e r i m e n t o :  M o d e l a g e m  P r o c e d u r a l  | 141 

 

feitos aos atributos de uso, aproveitamento e ocupação em edifícios específicos, de modo a aproximar 

aspectos gerais da volumetria gerada à situação atualmente verificada. Esta representação não 

almejava precisão absoluta, que pela própria natureza do software de modelagem procedural, não 

pode ser obtida sem extenso trabalho de inserção manual pormenorizada de dados – e que 

consideramos desnecessária dado que o objetivo da atividade passava pela substituição, em grande 

medida, da configuração existente. 

Figura 30 – Código de atributos: tipologias (esq) e parâmetros de tipologias (dir) 

 

FONTE: Elaboração própria 

Estando determinada a área do lote e a tipologia a ser modelada, iniciou-se o processo de geração 

da volumetria do edifício. Em todas as regras de modelagem usadas neste projeto, a volumetria é 

formada a partir de uma extrusão de um polígono que representa a base da edificação (sua projeção). 

Este polígono é, por sua vez, delimitado por retas paralelas aos limites do lote, geradas a partir da 

função “setback” da linguagem CGA e governadas por atributos de recuo criados para esta finalidade. 

A área total deste polígono é limitada pela ocupação assinalada no parâmetro de TO referente ao lote 

específico onde se encontra. Este efeito é decorrente de uma verificação de área, com a introdução 

de uma operação “shapeO” que, em caso da geração de um polígono cuja área excede o limite de 

ocupação, reduz em 1m a medida de cada lado do polígono até que a área resultante seja inferior ao 

máximo permitido (Figura 31). Esta configuração resulta em uma projeção de edificação cuja 

geometria é resultado direto do formato do lote no qual está inserida. À definição da base, foi 

adicionada ao usuário a possibilidade de um ajuste manual fino de sua posição, com os recursos de 

movimento (“translate”) e rotação (“rotate”).  A geração deste polígono-base é comum a todas as 

tipologias de edificação modeladas; nos exemplos a seguir, será descrita a geração de uma edificação 

de uso “Misto”. 

 

 

Lot --> 

case geometry.area < 2000 : 

 90%: set (Uso, "Residencial Horizontal") 

  Lote_Base 

 7% : set (Uso, "Comercial/Serviço") 

  Lote_Base 

  else : set (Uso, "Vazio") 

  Lote_Base 

else:  50% : set (Uso, "Residencial 

Vertical") 

  Lote_Base 

 45% : set (Uso, "Comercial/Serviço")  

  Lote_Base 

 else: set (Uso, "Vazio") 

  Lote_Base 
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Figura 31 – Código: geração do polígono-base (projeção do edifício) 

 

Lote_Misto--> 

set (Pot_Apr_Misto, Coef_Aprov_Misto_Total*geometry.area) 

setback(Recuo_Frontal) {street.front = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Misto_D} 

 

// Area Nao Ocupada do Lote  

Projecao_Misto_D --> 

setback(Recuo_Direito) {street.right = Area_Recuo | remainder = Projecao_Misto_F} 

Projecao_Misto_F --> 

setback(Recuo_Posterior) {street.back = Area_Recuo  | remainder = 

Projecao_Misto_E} 

Projecao_Misto_E --> 

setback(Recuo_Esquerdo) {street.left = Area_Recuo  | remainder = 

Projecao_Misto_SAR} 

Projecao_Misto_SAR --> 

 set(projAreaRand, geometry.area) 

 Area_Nao_Ocupada 

 Misto_Checar_Ocup  

 

// Garantir Ocupacao < Max 

Misto_Checar_Ocup --> 

 case projAreaRand/plotArea > Ocup_Misto : Projecao_Misto_Base_Alterar_Ocup 

(geometry.area)  

 else : Projecao_Misto_Terreo_Mover 

 

Projecao_Misto_Base_Alterar_Ocup (Misto_Base_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_Misto : Projecao_Misto_Terreo_Mover  

 else :  alignScopeToGeometry(yUp, 0) 

shapeO (1,1,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: Projecao_Misto_Base_Alterar_Ocup 

(Misto_Base_ocup_Area - geometry.area)}  

//Mover Base 

Projecao_Misto_Terreo_Mover --> 

 t(Mover_X,0,Mover_Y) 

 r(0,Girar,0) 

 

FONTE: Elaboração própria 

Seguindo-se à definição do polígono base, executou-se a extrusão do volume, regida por um valor 

de altura que é equivalente ao valor parametrizado para a altura de cada pavimento, multiplicada pela 

quantidade de pavimentos com uso de comércio/serviço. Este número de pavimentos, por sua vez, é 

resultante de um cálculo que relaciona a área de projeção do edifício ao coeficiente de 

aproveitamento determinado para este uso. Os valores relativos ao aproveitamento destinado ao uso 

de comércio/serviço; da área total da projeção; do valor atingido de ocupação; do número de 

pavimentos, altura total e área construída total do volume de comércio/serviços; e o cálculo de 

veículos gerados por este uso são extraídos e relatados com o uso da função “report” (Figura 32). 
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Figura 32 – Código: geração do volume da base do edifício (comércio/serviços) 

 

Projecao_Misto_Base --> 

 set (numPav_MistoBase, floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)) 

set (totalGab_MistoBase, 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav) 

 set (totalArea_MistoCS, projArea_MistoCS*numPav_MistoBase) 

set (Veiculos_ComServ, 

floor(projArea_MistoCS*numPav_MistoBase/m2_por_Veiculo_ComServ)) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_ComServ) 

 report (".Total Aproveitamento Misto Com/Serv",totalArea_MistoCS/plotArea)  

 report ("..Total Área Projeção",geometry.area) 

 report ("..Total Ocupação",geometry.area/plotArea) 

report (".Total Pavimentos Misto/Com-Serv", 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)) 

report (".Total Altura Misto/Com-Serv", 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav) 

 report (".Total Área Misto/Com-Serv", totalArea_MistoCS)   

 report ("Veículos Comercial/Serviço", Veiculos_ComServ) 

extrude (world.y, 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav)  

 

FONTE: Elaboração própria 

Figura 33 – Polígono-base da modelagem (esq) e volume de uso comércio/serviços (dir) 

 

FONTE: Elaboração própria 

A modelagem do volume superior (pavimentos de uso residencial) iniciou-se com a definição de 

um novo polígono-base, determinado a partir da face superior do volume de uso comércio/serviços. 

Este polígono é gerado com a função “shapeO”, limitando a área de ocupação dos pavimentos 

residenciais ao valor de um atributo criado com esta finalidade. Este novo polígono foi então 

transformado em um volume, utilizando-se a função “extrude”, com um valor de altura definido pela 

altura dos pavimentos; pelo cálculo de aproveitamento disponível para o uso residencial (equivalente 
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ao resultado da subtração do aproveitamento já utilizado com o uso comercial/serviços do 

aproveitamento total do lote); e limitado pelo atributo de gabarito máximo permitido. 

Figura 34 – Código: geração do volume da base do edifício (comércio/serviços) 

 

Projecao_Misto_Topo_Base --> 

 color ("#ffa727") 

 Projecao_Misto_Topo_Contar 

 

Projecao_Misto_Topo_Contar --> 

 Vis_Piso 

 set (projArea_MistoR, geometry.area) 

 set (totalArea_MistoR_max, Pot_Apr_Misto-totalArea_MistoCS) 

 set (numPav_MistoR_Max, floor(totalArea_MistoR_max/projArea_MistoR)) 

 set (gab_restante_Misto_Res, (numPav_MistoR_Max*Altura_Pav)-totalGab_MistoBase)  

 set (max_Apr_Misto_Res, Pot_Apr_Misto-totalArea_MistoCS) 

 report (".Área Projeção Residencial",projArea_MistoR) 

 report ("Potencial Gabarito Residencial", totalArea_MistoR_max) 

 Projecao_Misto_Res_ContarUH  

 

Projecao_Misto_Vert_Area --> 

 Projecao_Misto_Topo_Limite (gab_restante_Misto_Res) 

 

Projecao_Misto_Topo_Limite (Gab_Misto_Res)--> 

 case Gab_Misto_Res < Gabarito_Maximo - totalGab_MistoBase:    

  

 set (numPav_MistoRes, floor(max_Apr_Misto_Res/projArea_MistoR)) 

 set (totalGab_MistoRes, floor(max_Apr_Misto_Res/projArea_MistoR*Altura_Pav)) 

 set (totalArea_MistoR, projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

 report (".Total Pavimentos Misto/Resid", numPav_MistoRes) 

 report (".Total Altura Misto/Resid", numPav_MistoRes*Altura_Pav) 

 report (".Total Área Misto/Resid", projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

 report (".Total Aproveitamento Misto/Resid",totalArea_MistoR/plotArea)  

 extrude (world.y, numPav_MistoR_Max*Altura_Pav)  

 Misto_Resid_UH_Pav 

 else :      

 set (numPav_MistoRes, floor((Gabarito_Maximo-totalGab_MistoBase)/Altura_Pav)) 

 set (totalGab_MistoRes, floor((Gabarito_Maximo-

totalGab_MistoBase)/Altura_Pav)*Altura_Pav) 

 set (totalArea_MistoR, projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

 report (".Total Pavimentos Misto/Resid", numPav_MistoRes) 

 report (".Total Altura Misto/Resid", numPav_MistoRes*Altura_Pav)   

 report (".Total Área Misto/Resid", projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

 report (".Total Aproveitamento Misto/Resid",totalArea_MistoR/plotArea)  

extrude (world.y, floor((Gabarito_Maximo-totalGab_MistoBase)/Altura_Pav)*Altura_Pav)  

 Misto_Resid_UH_Pav 

 

Misto_Resid_UH_Pav --> 

 case UH_por_Pavimento == "1 por andar" : set (UH_Pav, 1) 

  set (Veic_UH_def, ceil(projArea_MistoR/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

  Misto_Resid_UH_Veic 

 case UH_por_Pavimento == "2 por andar" : set (UH_Pav, 2) 

  set (Veic_UH_def, ceil(projArea_MistoR/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

  Misto_Resid_UH_Veic  

 case UH_por_Pavimento == "4 por andar" : set (UH_Pav, 4) 

  set (Veic_UH_def, ceil(projArea_MistoR/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

  Misto_Resid_UH_Veic 

 else: Misto_Resid_UH_Veic 

 

FONTE: Elaboração própria 
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Figura 35 – Modelagem da volumetria de um edifício de uso misto (esq) e parâmetros de modelagem 

(dir)  

 

FONTE: Elaboração própria 

O resultado desta modelagem procedural é um volume composto de duas partes; no exemplo 

demonstrado na  

 

 

 

Figura 35, consiste de um volume de três pavimentos destinado ao uso comércio/serviços, sobre 

o qual está construído um volume de menor projeção, com seis pavimentos, destinado ao uso 

residencial. Ambos os volumes poderiam ter proporções e formatos distintos, ou mesmo compartilhar 

uma mesma projeção, de acordo com os parâmetros inseridos nos atributos que governam a 

ocupação e aproveitamento e que movimentam os polígonos-base de cada um ( 
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Figura 35, direita). Mais do que a volumetria, essa modelagem gera relatórios numéricos que 

permitem obter dados físicos e populacionais de uma edificação, ou de todo o conjunto edificado. A 

Figura 36, abaixo, demonstra o relatório de um lote com área de 44701.77 m2, ao qual foi atribuído o 

uso misto, totalizando 12965.78 m2 construídos, resultando em um coeficiente de aproveitamento de 

2.76 distribuído em 9 pavimentos. 

 As regras de modelagem utilizada para o exemplo de uso misto descrito acima englobam as 

técnicas usadas nos lotes com tipologia assinalada “residencial horizontal”, “comércio/serviços”, 

“residencial vertical” e “comércio/serviços vertical”, diferindo em nomenclatura, representação e nos 

parâmetros predefinidos para os casos típicos. As diferentes tipologias foram, também, diferenciadas 

com a aplicação de cores diferentes em sua visualização.  

Figura 36 – Relatórios extraídos a partir da modelagem de um lote de uso misto 
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FONTE: Elaboração própria 

Uma vez concluída a composição do código, a regra, salva em um arquivo de texto com a extensão 

.CGA pode ser aplicada a qualquer polígono (“shape”) gerado no software CityEngine. Esta 

característica permite a simulação do planejamento, utilizando os princípios urbanísticos do Plano 

Diretor de Natal, sobre qualquer base cartográfica inserida no software. A Figura 36 traz os resultados 

dos relatórios relativos à aplicação das regras sobre o sistema viário de Capim Macio, cuja modelagem 

foi descrita anteriormente. 

O relatório da modelagem do bairro, feita através da geração automática a partir das regras 

descritas acima, considerando-se o montante de 3,1 habitantes por domicílio presente nos dados do 

Censo de 2010 (BRASIL, 2010), apresenta um cálculo total de 19369 habitantes (Figura 37). Pode-se 

considerar este número como satisfatoriamente próximo dos 22760 habitantes registrados no mesmo 
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levantamento censitário.  Ainda que ajustes pudessem ser feitos nos parâmetros de divisão de lotes, 

ocupação, aproveitamento e relação de domicílios por lote no sentido de aumentar a proximidade 

destes resultados, consideramos esta tarefa desnecessária, dados os objetivos da atividade que seria 

levada a cabo em sala de aula, para o qual estaria prevista a alteração reiterada de boa parte destes 

parâmetros. 

A modelagem completa foi identificada, como previamente explicitado, por cores distintas de 

acordo com o uso do solo (Figura 38). Com base nos dados dos relatórios vistos anteriormente, e de 

forma a gerar auxílios adicionais à tomada de decisão na atividade de planejamento, foram 

adicionados ao código outros modos de visualização: destacando os pisos das edificações 

isoladamente; colorindo os volumes em uma escala de amarelo a vermelho, de acordo com a altura 

da edificação (Figura 39); em uma escala de azul a vermelho, de acordo com a quantidade de 

residentes (Figura 40); ou em uma escala de branco a preto, de acordo com a quantidade de veículos 

associados com as atividades de comércio/serviço e residência (Figura 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Relatórios extraídos a partir da modelagem do bairro 
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Fonte: Elaboração própria 

O material descrito até aqui – as regras de modelagem procedural em arquivo .CGA e a cena do 

software CityEngine em formato .CEJ – foram entregues aos grupos de alunos no início do 

experimento de modelagem, e serviram de base para a tarefa subsequente. Esta preparação, que foi 

feita ao longo de aproximadamente 30 dias, garantiu que os alunos não precisassem receber instrução 

mais aprofundada no software, dispensando principalmente familiaridade com a linguagem de 

programação .CGA, que representa o maior nível de especificidade e complexidade na manipulação 

do software. 

 

 

Figura 38 – Modelagem volumétrica do bairro de Capim Macio, identificada por cores de acordo 
com o uso do solo, disposta sobre modelo topográfico com mapeamento de imagens de satélite. 
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FONTE: Elaboração própria 

 

Figura 39 – Modelagem volumétrica do bairro de Capim Macio, identificada por cores de acordo 
com a altura da edificação, disposta sobre modelo topográfico com mapeamento de vias do 
entorno. 
 

FONTE: Elaboração própria 
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Figura 40 – Modelagem volumétrica do bairro de Capim Macio, identificada por cores de acordo 
com a quantidade de residentes, disposta sobre modelo topográfico com mapeamento de vias do 
entorno. 
 

 

FONTE: Elaboração própria 

 

Figura 41 – Modelagem volumétrica do bairro de Capim Macio, identificada por cores de 
acordo com a quantidade de veículos associados à edificação, disposta sobre modelo 
topográfico com mapeamento de vias do entorno. 
 

 
 
FONTE: Elaboração própria 
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5.3 Modelagem Procedural: Implementação 

O momento central deste experimento didático foi a atividade realizada com a participação dos 

alunos, em sala de aula. O planejamento desta etapa teve início com o contato com a professora 

responsável pela disciplina de Planejamento e Projeto Urbano e Regional 04, durante a primeira 

unidade do semestre. Sendo aceita a proposta de trabalho, foram feitos contatos adicionais ao longo 

do semestre, nos quais discutiram-se os objetivos e o formato do experimento, assim como seu 

momento de inserção, determinando-se que comporia, em duas aulas, uma terceira unidade de curta 

duração. Neste ponto da disciplina, os alunos já possuíam domínio do contexto físico da fração urbana, 

assim como dos conceitos e temáticas discutidas ao longo do semestre.  Foi pedido à profa. Dra. 

Giovana Paiva de Oliveira preencher um questionário com questões fechadas, indicando a sua 

percepção do uso de ferramentas computacionais pelos alunos do curso, e questões abertas a partir 

das quais pôde avaliar a integração das ferramentas computacionais no ensino de Planejamento e 

Projeto Urbano (Apêndice B). A professora não foi apresentada previamente à ferramenta de 

modelagem paramétrica, sem no entanto receber treinamento para o uso. O papel da professora 

durante a atividade foi de guiar as discussões e assessorar os alunos na discussão de conceitos e 

temáticas de Planejamento Urbano, e na construção de objetivos e procedimentos para suas 

propostas.  

O experimento discutido nas seções 5.3.1 e 5.3.2 representa a implementação piloto da proposta. 

A seção 5.3.3 comenta as replicações do experimento nos semestres 2017.1. e 2017.2, após avaliação 

e ajustes feitos à implementação inicial. 

 

5.3.1 Primeiro contato: Introdução e instrução 

 

O primeiro contato com os alunos ocorreu no dia 29/11/2016, em um espaço de três horas-aula 

(150 minutos), no Laboratório de Informática do Departamento de Arquitetura. Estiveram presentes 

a professora Giovana Paiva, a estagiária de docência Huda Andrade Silva de Lima, o autor deste 

trabalho e todos os alunos integrantes da turma. Este primeiro momento teve como objetivo expor 

os alunos aos conceitos pertinentes à modelagem procedural e ao software CityEngine. Os alunos 

distribuíram-se em grupos de dois ou três componentes, dispostos em bancadas com um número 

equivalente de estações de trabalho, voltadas para a estação de trabalho do professor, equipada com 

datashow para projeção da tela. 
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No início da aula, foi pedido aos alunos preencher um questionário (Apêndice B) com uma 

questão aberta direcionada a estimular o raciocínio relativo às prescrições urbanísticas, temática que 

seria explorada ao longo da atividade seguinte; e uma série de questões fechadas, objetivando sondar 

o uso de ferramentas computacionais em seus trabalhos acadêmicos no curso, e especificamente 

quando direcionados ao Planejamento e Projeto Urbano. Uma última questão aberta sondou a 

utilização de ferramentas de modelagem procedural ou paramétrica. Os alunos tiveram um período 

de dez minutos para preencher o questionário, que foi recolhido ao final da aula. Neste intervalo, 

foram distribuídos os arquivos-base utilizados para a modelagem (modelo topográfico, arquivo de 

regras e cena). 

Iniciou-se então uma apresentação, em formato de debate, dos conceitos de modelagem 

procedural e parametria, conduzida pelo autor deste trabalho, buscando explanar os mecanismos e 

aplicações dessas ferramentas, e contextualizando-as nas práticas dos planejadores urbanos. Durante 

esta discussão, que durou cerca de vinte minutos, uma minoria dos alunos demonstrou ter 

familiaridade com ferramentas de modelagem paramétrica, mas nenhum tinha conhecimento prévio 

da modelagem procedural ou do software CityEngine. 

Durante os oitenta minutos seguintes, os alunos receberam as instruções básicas para uso do 

software: uma exploração da interface, manipulação da câmera, conceitos gerais da aplicação das 

regras .CGA e dos parâmetros de modelagem. Foram demonstradas em etapas, e acompanhada pelos 

alunos em suas estações de trabalho, a sequência de construção da cena, a partir da rede viária (graph 

network); das quadras e lotes (shapes); e por fim das edificações. Esta atividade limitou-se à 

modelagem de uma única edificação em uma quadra isolada, utilizando as regras .CGA do Plano 

Diretor de Natal. 

Os alunos receberam então, a tarefa de modelar por conta própria, nos quarenta minutos 

restantes de aula, uma edificação residencial vertical, aproximando os valores de área de lote, área 

de projeção e número de pavimentos do projeto que realizaram no mesmo semestre como parte do 

Projeto Integrado. Esta tarefa deu aos alunos a oportunidade de agir com independência na 

modelagem de quadras, divisão de lotes e manipulação de parâmetros das regras .CGA. Durante esta 

atividade, surgiram dúvidas pontuais, sanadas com assessoria individual; todos os grupos alcançaram 

o objetivo de modelagem dentro do tempo determinado, salvando o arquivo de cena criado e 

remetendo-o para avaliação através do sistema online de envio de trabalhos. Ao final da aula, foram 

recolhidos os questionários de sondagem, preenchidos sem identificação individual. 
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Avalia-se que os objetivos desta primeira atividade foram atingidos com sucesso: os alunos 

demonstraram disposição para utilizar a ferramenta de modelagem procedural, e adequaram-se com 

poucas dificuldades à interface e ao raciocínio de edição de parâmetros. 

 

5.3.2 Segundo contato: Problema e resolução 

 

A segunda aula, a realizada no dia 06/12/2016, com duração de 150 minutos, teve por objetivo 

colocar em prática a integração entre a ferramenta de modelagem procedural e os conceitos, 

temáticas e raciocínios exercitados durante o semestre na disciplina de Planejamento e Projeto 

Urbano e Regional 4. A aula consistiu, predominantemente, de um exercício prático de modelagem 

realizada em grupos de dois ou três alunos, constando da determinação de objetivos de planejamento, 

seguida pela manipulação de parâmetros de divisão de lotes, uso do solo e prescrições urbanísticas. 

No início da aula, foram distribuídos para os alunos, mais uma vez, os arquivos de base para a 

modelagem do bairro Capim Macio, constando da modelagem completa descrita anteriormente deste 

volume. Após constatada a preparação de todas as estações de trabalho para o início da atividade, a 

proposta da tarefa foi feita aos alunos: foi pedido que, utilizando o software, planejassem e 

remodelassem a ocupação do bairro de Capim Macio de forma a abrigar uma população de 40 mil 

habitantes, quantia que representa um aumento de aproximadamente 74% em relação aos números 

de população atual. Os alunos devem também manter uma relação próxima à atual entre área 

construída com uso residencial, de comércio/serviço, e áreas livres.  

A proposta de um planejar as condições para um adensamento considerável da região, construída 

juntamente à professora Giovana Paiva, respondeu a tendências de atração imobiliária já verificadas 

na região, e enquadrou-se em um contexto corrente de revisão do Plano Diretor de Natal, que pode 

definir alterações nas prescrições urbanísticas e padrões de ocupação dos bairros da cidade.  

 

 

 

 

Figura 42 – Atividade de adensamento do bairro de Capim Macio auxiliada por software de 

Modelagem Procedural 
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FONTE: Elaboração Própria 

Desta forma, a estrutura da tarefa oferecida aos alunos exigiu, primeiramente, a discussão de 

objetivos de planejamento que definirão qual será a forma do adensamento e como seria feita a 

relação entre usos do solo, espaço público e espaço privado. Além destes objetivos, foram discutidos 

estratégias e instrumentos que seriam aplicados para alcançar a configuração urbana desejada. Para 

essa atividade de planejamento, os alunos contaram com a assessoria da professora Giovana Paiva, 

da estagiária docente Huda Andrade Silva de Lima, e do autor deste trabalho. Estava prevista uma 

duração aproximada de quarenta minutos para a etapa de definição inicial dos objetivos e estratégias, 

que foi completada pelos grupos dentro deste limite. Observou-se já durante esta etapa o uso da 

modelagem no CityEngine de forma a visualizar as configurações espaciais do bairro e experimentar 

com alterações de parâmetros. Os alunos fizeram anotações e produziram croquis em papel como 

forma de auxiliar suas discussões de planejamento. 

Quando o grupo de alunos alcançou um consenso e compôs seus objetivos e estratégias, 

puderam avançar para a modelagem no CityEngine do resultado de sua proposta de adensamento. O 

processo de planejamento e de simulação através da modelagem foi feito através de processos de 

iteração, com os resultados da modelagem guiando a definição de índices urbanísticos e 

zoneamentos, e vice-versa. Aos alunos foi pedida a tomada de imagens da tela, registrando o 

progresso da atividade. Este processo durou cerca de oitenta minutos, alcançando-se ao final deste 

período um resultado ajustado entre modelagem, objetivos e estratégias. 

Nos minutos finais do horário de aula, os alunos salvaram os resultados de sua modelagem e 

iniciaram a preparação de um relatório, cuja entrega foi prevista, juntamente aos arquivos de cena 

produzidos, para ocorrer dentro do prazo de uma semana. Foram distribuídos também questionários, 

a ser respondidos pelos grupos e entregues junto ao relatório, cujas respostas deverão conter um 

resumo do raciocínio de planejamento desenvolvido, assim como uma avaliação da atividade e da 
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ferramenta utilizada. Outro questionário foi entregue à professora e à estagiária de docência, 

contendo questões semelhantes.  

 

5.3.3 Replicação da experiência 

 

Os resultados da primeira experiência, considerada como a implementação piloto da proposta de 

integração, foram avaliados (como discutido na seção seguinte), instruindo ajustes a serem feitos em 

aplicações seguintes. Contando com o interesse demonstrado pela docente da disciplina, realizamos 

uma nova aplicação durante o semestre 2017.1, dentro de condições semelhantes à atividade inicial. 

Os objetivos da atividade foram mantidos, sendo efetuada uma alteração na definição de métodos: 

durante a instrução da atividade, os alunos foram direcionados a pensar as propostas de alteração de 

padrões de densidade urbana, buscando atingir o mesmo objetivo (aumento de ocupação de 20.000 

para 40.000 habitantes), mas atendo suas intervenções a propostas factíveis dentro das atribuições 

da legislação urbanística local. A intenção desta instrução foi a preservação do caráter contextual da 

atividade, restringindo propostas de reformulação que alterassem fundamentalmente a morfologia 

do bairro, com total substituição das edificações existentes. 

Uma segunda proposta levada a cabo no semestre 2017.1, proposta pela docente da disciplina, 

foi a tentativa de uso da modelagem procedural do CityEngine como base para modelagem de um 

estudo inicial para projeto de espaço livre. 

Observamos que a área utilizada para o projeto foi a mesma – o bairro de Capim Macio –, e estava 

prevista para seguir funcionando como espaço para intervenção e integração entre as atividades de 

Planejamento e Projeto Urbano, Projeto de Arquitetura e Projeto da Paisagem. Devido à necessidade, 

durante o semestre, de substituição do docente de Projeto de Arquitetura, houve, no entanto, um 

realinhamento de prioridades, e consequentemente uma separação das áreas de projetos. Desta 

forma, a integração entre as áreas do conhecimento foi enfraquecida. 

 

 

 

Figura 43 - Aplicação realizada no semestre 2017.1 
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FONTE: Elaboração própria 

 

Após a avaliação dos resultados desta nova experiência, decidimos, junto à professora Giovana 

Paiva, realizar uma terceira aplicação da atividade instrucional, no semestre 2017.2, desta vez 

alterando o período de aplicação para o início do semestre. Ao implementar a experiência antes da 

ocorrência dos trabalhos de campo e proposições de projeto, o objetivo foi introduzir os alunos aos 

conceitos e práticas envolvidos no semestre, e instruir as propostas do atelier. Esta terceira aplicação 

foi acompanhada também pela docente Amíria Brasil, responsável pela disciplina PPUR02, situada no 

quarto período do curso, que demonstrou interesse pelo uso das ferramentas de modelagem 

procedural urbana.  

Esperava-se proporcionar, com esta atividade, uma primeira exposição dos alunos às ferramentas 

de modelagem procedural, e utilizar a interatividade visual e paramétrica e a geração de relatórios 

numéricos, para reforçar os conceitos de planejamento desenvolvidos ao longo do semestre e 

adicionar conexões entre o raciocínio conceitual e as práticas de planejamento, simuladas pela 

modelagem. Analisaremos em seguida os resultados das três aplicações, avaliando os produtos 

resultantes, a experiência de usuário dos alunos e a adequação entre a ferramenta, metodologia e 

conteúdos trabalhados. 
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5.4 Modelagem Procedural: Resultados 

5.4.1 Modelagem procedural: Relatórios 

 
Os grupos entregaram, ao final da atividade, um relatório em arquivo de texto e os arquivos em 

formato .cej da modelagem construída no CityEngine. O relatório incluiu uma descrição dos objetivos, 

geral e específicos, da proposta do grupo, e as estratégias implementadas. Ao longo das três 

experiências, foram entregues 30 relatórios. Observamos alguns dos distintos resultados morfológicos 

das estratégias desenvolvidas pelos grupos nas Figuras Figura 44Figura 54 (referir-se à Figura 38 como 

referência do caso-base apresentado)81 

Figura 44 - Atividade 2016.2: Verticalização dispersa 

 
 
Figura 45 - Atividade 2016.2: Criação de parques urbanos, uso misto  

 
FONTE (Figuras Figura 44, Figura 45): Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
 
 

                                                             
81 Nas imagens, a cor rosa equivale a edificações de uso residencial, azul aso usos comercial e de serviços; 
amarelo, ao uso misto; verde, aos espaços livres; marrom, a lotes desocupados. 
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Figura 46 - Atividade 2016.2: Modelo "Central Park" 

 
 
Figura 47 - Atividade 2016.2: Corredor de verticalização residencial 

 
 
Figura 48 - Atividade 2016.2: Modelo "Barcelona" 

 
 

FONTE (Figuras  
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Figura 46, Figura 47, Figura 48): Elaborado pelos alunos durante o experimento 
 
 

Figura 49 - Atividade 2017.1: Ilhas de verticalização, uso misto 

 
 
Figura 50 - Atividade 2017.1: Escalonamento da verticalização 

 
 
Figura 51 – Atividade 2017.1: Verticalização centralizada, uso misto 
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FONTE (Figuras  

Figura 49, Figura 50, Figura 51): Elaborado pelos alunos durante o experimento 
 

Figura 52 - Atividade 2017.1: Eixos de uso misto 

 
 
Figura 53 - Atividade 2017.2: Verticalização do miolo do bairro 

 
 
Figura 54 - Atividade 2017.2: Verticalização dispersa, uso misto 
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FONTE (Figuras  
Figura 52, Figura 53, Figura 54): Elaborado pelos alunos durante o experimento 

Os resultados da modelagem procedural nos permitem, primeiramente, considerar o sucesso do 

experimento de modelagem, no sentido que os alunos foram capazes de, uma vez familiarizados com 

a ferramenta, construir estratégias de planejamento e aplica-las a um modelo tridimensional, dentro 

do espaço de 150 minutos. Neste intervalo, os grupos atingiram o objetivo fundamental de alterar a 

morfologia de todo um bairro, guiando-se por parâmetros direcionados pelos instrumentos 

urbanísticos e por um objetivo claro – o número-alvo de 40.000 habitantes. Os grupos apresentaram 

estratégias variadas, que refletem diferentes interpretações dos conhecimentos acumulados ao longo 

do curso no que diz respeito aos conceitos de densidade urbana e à interpretação da legislação 

urbanística.  

Durante a execução da atividade, pudemos auxiliar os grupos no papel de facilitadores, 

esclarecendo não somente o uso da ferramenta, mas questionamentos existentes sobre o significado 

dos instrumentos urbanísticos aplicados na legislação e presenciar o desenvolvimento do 

conhecimento acerca da aplicação na morfologia arquitetônica, e em seguida na morfologia urbana, 

das decisões de planejamento. Os alunos foram instados a justificar suas escolhas de planejamento 

com base no conhecimento de conceitos e práticas de planejamento, e foram capazes de articular 

ideias e referências na forma de texto, no relatório, e de proposições, na modelagem.  

Na primeira experiência, não foram impostas restrições ao tipo de intervenção, o que resultou 

na criação de propostas como as apresentadas nas figuras  

 
 
Figura 46 e Figura 48, que propuseram a alteração profunda da morfologia do bairro, 

incorporando referências previamente estudadas pelos grupos nas disciplinas de PPUR: o modelo 
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“Central Park”, que criou um grande parque central circundado por edifícios de grande altura, e o 

modelo “Barcelona”, com edifícios de uso misto, média altura e miolos de quadra livres. Para a 

segunda e terceira atividades, orientamos os alunos mais claramente a propor de acordo com as 

possibilidades oferecidas pelos instrumentos urbanísticos, focando-se no adensamento através da 

verticalização, e na necessidade de reparcelamento razoável para atingir-se esses fins. Dessa forma, 

os conhecimentos que relacionam o parcelamento à morfologia urbana foram também desenvolvidos, 

a partir da adaptação das ideias de planejamento às regras de modelagem contidas no modelo 

procedural.  

Percebemos também, além da manipulação dos parâmetros relativos à densidade construtiva, o 

esforço dos grupos em alterar o sistema viário, alterando parâmetros de largura e utilizando as 

ferramentas manuais de modelagem para redesenhar pontos específicos, especialmente em vias 

sobre as quais os grupos propuseram a criação de eixos de maior adensamento. 

Ainda que tenham sido aplicadas em momentos distintos do semestre, os resultados dos 

experimentos dos semestres 2017.1 e 2017.2 foram similares – o que sugere que, mesmo não 

havendo contado ainda com a discussão em atelier de pontos específicos ao planejamento e projeto 

de áreas de verticalização, os alunos do semestre 2017.2 foram capazes, durante a execução da 

atividade, de atingir um nível semelhante de capacidade de gerenciamento dos conceitos, temáticas, 

raciocínios e práticas semelhantes aos alcançados pelos colegas dos semestres 2016.2 e 2017.1 – que 

fizeram a atividade no final do curso de PPUR04. Tanto os alunos quanto o corpo docente envolvido 

na atividade mostraram interesse em continuar a implementação da atividade e aprofundar a sua 

integração com as atividades semestrais. 

 

5.4.2 Modelagem procedural: Questionários 

 
Em complemento à avaliação da atividade baseada em notas tomadas durante as aulas e na 

análise dos produtos entregues, nos utilizamos de questionários respondidos pelos alunos no início 

da atividade, após sua conclusão, e, no caso do semestre 2017.2, após a aplicação ao longo do 

semestre dos conhecimentos trabalhados nas atividades de integração de tecnologias. No caso das 

respostas de caráter aberto, agrupamos e destacamos nesta seção os resultados mais comuns. O 

Apêndice C apresenta a tabulação completa das respostas destes questionários, na forma de gráficos. 

Quando da implementação da atividade, entregamos questionários prévio e subsequente, 

semelhantes aos distribuídos entre os alunos, para a docente responsável pela disciplina de PPUR04, 

a Profa. Dra. Giovana Paiva de Oliveira.  
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O primeiro questionário foi entregue aos participantes, nos três experimentos realizados, no 

início do primeiro contato. Coletamos um total de 44 questionários respondidos, entre as três turmas 

que participaram dos experimentos. O conjunto de questões deste questionário teve o objetivo duplo 

de sondar os alunos sobre sua familiaridade com os conceitos e práticas trabalhados na atividade, e 

provocar uma reflexão prévia sobre estes mesmos conceitos, preparando-os para as discussões que 

viriam a seguir. Adicionalmente, este instrumento conteve uma sondagem a respeito do uso de 

ferramentas de TI no curso de Arquitetura e Urbanismo, além de seu uso específico nos componentes 

curriculares identificados com o campo de conhecimento de Planejamento e Projeto Urbano e 

Regional. 

A questão que abriu os questionários inquiria, de forma aberta, sobre os fatores que os alunos 

consideravam importantes para a definição de prescrições urbanísticas. O fator mais citado (com 21 

menções) foi a própria legislação urbanística; em seguida foram citados os aspectos físicos, naturais e 

ambientais da área de estudo (14 menções); o uso do solo e o sistema viário (13 menções, cada); a 

disponibilidade de infraestrutura (11 menções); os aspectos socioeconômicos e de organização social 

(8 menções); aspectos de mobilidade urbana e de densidade urbana (7 menções cada). Houve ainda 

25 outros aspectos citados por cinco alunos, ou menos. 

Figura 55 – Questão 1: Fatores determinantes para definição de prescrições urbanísticas  
 

 
FONTE: Elaboração própria 

 

A segunda questão sondou o uso de ferramentas de TI pelos alunos nas atividades do curso de 

arquitetura e urbanismo, apresentando opções fechadas com ferramentas de uso comum, e uma 

opção aberta para inserção de outras. A totalidade dos alunos citou o uso do software AutoCAD. Quase 

todos (97,7%) citaram o Sketchup (modelador 3D), e 72,7% citaram software BIM. É importante notar 

que a instrução nestas três ferramentas é oferecida formalmente pelo curso de Arquitetura e 

Urbanismo, nas disciplinas de Desenho Auxiliado por Computador 01 (AutoCAD e Sketchup, no quarto 

semestre do curso) e Desenho Auxiliado por Computador 02 (Autodesk Revit, um software BIM, no 

quinto semestre).  
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Entre as demais ferramentas, foram citados os editores de imagens raster (Adobe Photoshop, 

GIMP, etc), por 54,5% dos alunos, editores de imagens vetoriais (Adobe Illustrator, CorelDraw, 

Inkscape, etc), por 38,6% dos alunos, editores de vídeo (15,9%), e softwares de renderização (V-Ray, 

Lumion), com 9,1% de menções. As aplicações de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que 

destacamos no Capítulo 3 como de fundamental importância para as práticas de planejamento 

urbano, foram citadas por apenas 4,5% dos alunos (2 alunos, entre os 44 respondentes).  

 

 

 

Figura 56 - Questão 2: Ferramentas de TI usadas no curso de Arquitetura e Urbanismo 
 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
Consideramos que estes resultados demonstram, por um lado, um alto nível de absorção e 

adoção pelos alunos dos softwares dos quais recebem instrução formal (CAD, Sketchup, BIM), e por 

outro, a iniciativa de, por conta própria, buscarem instrução em ferramentas que consideram úteis 

(editores raster, vetorial, de vídeo, renderização). Consideramos muito baixo o nível de adoção de 

ferramentas SIG, fato que julgamos estar relacionado à sua não instrução formal no curso, à pouca 

instrução do corpo docente no uso destas ferramentas, e à baixa qualidade e quantidade de 

informação georreferenciada disponível para o município de Natal e outros municípios do Rio Grande 

do Norte, localidades onde situa-se a maior parte das atividades de ensino empreendidas ao longo do 

curso. 
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O terceiro item inquiriu sobre o mesmo tema, restringindo-se, desta vez, às ferramentas usadas 

nas atividades relacionadas a Planejamento e Projeto Urbano e Regional. As ferramentas CAD foram 

indicadas, mas uma vez, pela totalidade dos alunos, e o Sketchup por 68,2%. Os editores de imagem 

raster, vetorial e de vídeo foram citados, respectivamente, por 25%, 20,4% e 11,4% dos alunos; as 

ferramentas associadas a mapeamento da empresa Google (Maps, Earth, Street View) foram 

mencionados por 13,6% e as ferramentas SIG por 6,8% dos respondentes (3 de 44).  

Destes dados podemos inferir que aproximadamente dois terços dos alunos associam as 

atividades de PPUR à modelagem tridimensional, de forma restrita ao software Sketchup. Esta 

ferramenta representa técnicas de modelagem manual (ou explícita), que no contexto de modelagem 

urbana demanda grande quantidade de tempo e esforço, dada a necessidade de modelagem 

individual de cada elemento. Percebemos, também, que mesmo com a larga disponibilidade das 

ferramentas Google Maps, Earth e Street View, uma minoria dos alunos as citou – seja por 

representarem uma minoria que utiliza as ferramentas, seja por não estarem explícitas entre as 

opções do questionário. As ferramentas de SIG, assim como na questão anterior, foram citadas por 

poucos alunos, demonstrando o baixo nível de penetração destas ferramentas no curso. 

Figura 57 - Questão 2: Ferramentas de TI usadas em atividades de PPUR 
 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
À professora Giovana Paiva, inquirimos sobre sua percepção frente ao atual estado de integração 

entre ferramentas computacionais no ensino de Planejamento e Projeto Urbano e Regional, ao qual a 

docente respondeu que “tornou-se imprescindível diante da necessidade de compreender o 

planejamento de cidades”. 

A questão 4 referiu-se ao conhecimento dos alunos de software de modelagem paramétrica ou 

procedural. 33% dos alunos citaram não conhecer esta categoria de ferramenta; 33% conhecem, mas 
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não tiveram acesso/não usam este tipo de ferramentas; 30% afirmaram já ter usado ferramentas de 

modelagem paramétrica/procedural e 4% afirmaram que as usam com frequência. Entre os alunos 

que citaram já ter utilizado ferramentas do tipo, 14 identificaram o Autodesk Revit como a ferramenta 

utilizada, e os softwares Maya, ArchiCAD, Robot, Navisworks, CityEngine e Grasshopper foram citados 

por um aluno, cada. 

 

 

 

Figura 58 - Contato com ferramentas paramétricas/procedurais (esq) e identificação das 
ferramentas (dir) 

  
 
FONTE: Elaboração própria 

 
Estes resultados demonstram que as ferramentas de modelagem paramétrica e procedural são 

conhecidas, ao menos como ideia, por uma maioria dos alunos (70%), mas utilizadas com frequência 

por uma pequena minoria (4%). Os alunos que utilizam essas ferramentas as associaram 

predominantemente ao Autodesk Revit, ferramenta de BIM que apresenta aplicações de 

parametrização na representação de elementos arquitetônicos. Entre as ferramentas citadas, todas 

contêm elementos de modelagem paramétrica, sendo apenas o Grasshopper voltado primariamente 

para este tipo de aplicação. Não foram citadas ferramentas de modelagem procedural82. A docente 

responsável pela disciplina indicou, em seu questionário, não ter conhecimento prévio das 

ferramentas de modelagem procedural. 

No final do segundo contato com os alunos, após a modelagem procedural das propostas para o 

bairro de Capim Macio, solicitou-se que os alunos respondessem a um questionário subsequente para 

                                                             
82 Um aluno apenas, no semestre 2017.2, citou o CityEngine, mas marcou nunca ter usado a ferramenta. 
Observamos que, neste momento, o software já estava havia sido instalado em alguns computadores do 
laboratório de informática para os experimentos dos semestres anteriores. 
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avaliação da atividade83. As duas primeiras questões foram respondidas pelas equipes como um 

todo84, e sondaram os objetivos definidos para as intervenções e as estratégias utilizadas. A função 

principal destas questões, também representadas no relatório entregue pelos grupos, foi suscitar a 

reflexão sobre os conhecimentos utilizados e construídos durante a execução da atividade.  

Os objetivos que foram citados com maior predominância, na primeira questão, foram: a criação 

de eixos de adensamento (9 menções); criação de diversidade de usos do solo (5 menções); 

adensamento/verticalização das áreas residenciais (5 menções); criação de novas vias (4 menções); 

manutenção das linhas visuais e da paisagem, cuidados com a ventilação, e controle da verticalização 

(3 menções cada). Dezenove outros objetivos foram citados por apenas uma ou duas equipes. Os 

objetivos citados contemplam elementos relacionados a todos os aspectos trabalhados nos projetos 

integrados de arquitetura e urbanismo: planejamento urbano, morfologia arquitetônica, estudos da 

paisagem, e conforto ambiental.  

Figura 59 - Objetivos de planejamento na proposta de adensamento 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
A segunda questão apresentada aos grupos referiu-se às estratégias de planejamento utilizadas 

para alcançar os objetivos propostos. A estratégia mais comumente citada foi o aumento do 

Coeficiente de Aproveitamento (10 menções); seguida pelo aumento de gabarito (9 menções); 

priorização de uso misto e reparcelamento (7 menções cada); alteração de usos do solo (6 menções); 

reestruturação viária (5 menções); redirecionamento de fluxo viário e criação de espaços livres/áreas 

verdes (4 menções cada). Treze outras estratégias foram mencionadas por apenas um ou dois grupos. 

Estas respostas são consistentes com os conceitos e práticas conhecidos pelos grupos a partir de 

experiência com atividades anteriores em disciplinas de planejamento urbano, e também com as 

                                                             
83 Foram recolhidos 35 questionários; 4 da turma 2016.2; 12 da turma 2017.1; e 19 da turma 2017.2. 
Consideramos que o baixo índice de resposta dos questionários (cuja entrega não foi compulsória) das duas 
primeiras turmas, pode estar relacionado ao momento de aplicação da atividade, ao final do semestre. 
84 Os questionários entregues corresponderam a 3 equipes do semestre 2016.2; 5 do semestre 2017.1; e 12 do 
semestre 2017.2. 
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possibilidades disponibilizadas pela ferramenta utilizada. Dentre os fatores mais citados: a edição de 

parâmetros permite a visualização imediata dos efeitos de alterações no coeficiente de 

aproveitamento e controle do gabarito; os parâmetros de uso permitem a indicação de usos do solo 

específicos, representados visualmente; e as ferramentas de edição permitem a reestruturação viária.  

 

 

 

 

Figura 60 – Estratégias utilizadas na proposta de adensamento 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
As questões seguintes abordaram as opiniões individuais dos alunos em relação ao experimento 

e à ferramenta utilizada. A terceira questão inquiriu, de forma aberta, sobre os benefícios trazidos 

pela ferramenta à execução da tarefa. Os alunos consideraram que a ferramenta procedural e 

paramétrica facilitou o trabalho de modelagem da fração urbana (16 menções) e tornou esse processo 

mais rápido (15 citações). O auxílio à visualização dos resultados das propostas foi citado por 10 

alunos; o fornecimento de dados numéricos calculados a partir das propostas foi citado como fator 

positivo por 5 alunos, assim como o auxílio prestado pela atividade na compreensão dos efeitos da 

legislação urbanística sobre os resultados do planejamento. Um total de 4 alunos considerou que a 

modelagem paramétrica/procedural aproximou o atelier da realidade da área de intervenção, e 2 

indicaram que auxiliou a escolha de estratégias de planejamento. Nove outros benefícios foram 

citados por um aluno, cada. 
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Figura 61 - Contribuições da ferramenta para execução da tarefa 

 
FONTE: Elaboração própria 
 

De acordo com a classificação de Fonseca e equipe (FONSECA, VALLS, REDONDO, et al, 2016), 

podemos considerar os dois fatores mais citados – aumento da facilidade e velocidade da modelagem 

– como exemplos de “auxílio de produção pessoal” e de “melhoria de conteúdo”. Os outros fatores 

demonstram uma consciência dos alunos relativa a ganhos cognitivos relacionados ao uso da 

ferramenta, e à introdução de novos elementos no pensamento de planejamento e projeto (no caso 

do fornecimento de dados numéricos), o que configura a atividade como um elemento de “mudança 

de paradigma” no ensino de planejamento urbano. Neste contexto, a professora Giovana Paiva 

considerou que a ferramenta “foi fundamental para que os alunos visualizassem, aplicado em uma 

realidade virtual, a aplicação dos parâmetros urbanísticos”. 

Complementando esta avaliação, a questão seguinte indagou quais métodos os alunos julgam 

que poderiam ser usados para atingir os mesmos objetivos de planejamento e modelagem, sem o uso 

da modelagem paramétrica/procedural. Os alunos indicaram que usariam ferramentas de AutoCAD 

(15 menções), modeladores 3D como o Sketchup (14 menções) e croquis (2 menções) para 

representar a fração urbana, e calculariam “manualmente” (10 menções) e/ou usando planilha digital 

(4 menções) os resultados numéricos do planejamento. Observamos também que 6 alunos indicaram 

que estes processos seriam muito lentos, ou lentos demais, e 4 alunos citaram que seriam muito 

trabalhosos, ou trabalhosos demais, inviabilizando o processo. Outros 3 alunos afirmaram que não 

saberiam responder, e 2 alunos responderam que seria impossível realizar a tarefa sem as 

ferramentas. Esta opinião é compartilhada pela professora Giovana Paiva, que respondeu “não 

visualiz[ar] um software que associe teoria e aplicação com a rapidez que o software oferece”. 

Figura 62 - Métodos alternativos para execução da tarefa 
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FONTE: Elaboração própria 

 

O quinto questionamento procurou mapear as dificuldades sentidas pelos alunos durante a 

execução da tarefa. Os alunos comentaram sobre a dificuldade em lidar com os comandos (11 

menções) e a interface (2 menções), especialmente por tratar-se de um software com o qual não 

tinham contato. A edição de parâmetros em lotes específicos foi considerada difícil ou trabalhosa por 

9 alunos, e 5 alunos expressaram sentir falta de funções não presentes no software – como, por 

exemplo, o comando desfazer, durante a edição de parâmetros. A dificuldade de compreensão dos 

parâmetros urbanísticos foi citada por 3 alunos, e os limites à ação criados pela legislação citados por 

2 alunos. O desafio inerente à tarefa, de adensar sem gerar problemas urbanos adicionais, foi citado 

por 3 alunos, e a leitura de relatórios numéricos citada por 2 alunos. Outros 7 fatores foram citados 

por um aluno cada. Houve 4 alunos que afirmaram não ter sentido dificuldade alguma durante a 

atividade. Neste sentido, a professora Giovana Paiva cita que “dada a convivência dos alunos com 

softwares complexos, não observ[ou] qualquer dificuldade de operar com as ferramentas”. 

Observamos estes resultados como esperados para uma situação de adaptação a uma nova 

ferramenta: os alunos tiveram apenas um contato em forma de instrução acerca do uso do software, 

e em seguida foram desafiados com a execução da atividade. Poucos alunos, em sua maioria 

pertencentes à turma do semestre 2017.2 (no qual a atividade ocorreu no início do atelier) apontaram 

dificuldades com a compreensão de conceitos e raciocínios de planejamento – ainda que, como vimos 

na terceira questão deste instrumento, um número maior tenha indicado que a ferramenta auxiliou 

na compreensão destes raciocínios.  

Figura 63 - Dificuldades durante a execução da atividade 
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FONTE: Elaboração própria 

 

Na questão seguinte, pedimos aos alunos que quantificassem sua percepção acerca da 

dificuldade do uso da ferramenta, em valores entre 1 (mais fácil) a 5 (mais difícil). Nesta escala de 1 a 

5, o resultado médio obtido foi de 2,8. A avaliação feita pela docente responsável pela disciplina foi 

equivalente a “3”, sendo condizente com este contexto. A distribuição das respostas (Figura 64) indica 

que o conjunto de alunos, com o mesmo nível de acompanhamento do curso, apresenta variação 

considerável no grau de facilidade com que abordam novas tecnologias – mas, ainda assim não 

consideraram, em geral, o contato com a ferramenta como tendo dificuldade elevada. 

Figura 64 - Dificuldade no uso da ferramenta: escala de 1(azul escuro, mais fácil ) a 5 (azul claro, mais 
difícil) 

                           
FONTE: Elaboração própria 

 

Utilizando a mesma escala, pedimos aos alunos que avaliassem sua percepção da adequação da 

ferramenta à tarefa (média obtida 4,64), e desta tarefa às atividades do atelier semestral (média 

obtida 3,31). Percebemos que a maioria dos alunos considerou que a atividade tem grande nível de 

adequação à atividade exercida, mas a distribuição desta avaliação em relação à adequação de 

atividade e atelier foi mais dispersa. 

Figura 65 - Adequação da ferramenta à tarefa (acima) e da atividade ao atelier (abaixo). Escala de 
1(azul escuro, menos adequado) a 5 (azul claro, mais adequado). 
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FONTE: Elaboração própria 

 

Ao final do questionário, apresentamos aos alunos um espaço aberto para que pudessem discutir 

a atividade e inserir sugestões e outras observações. As indicações mais comuns entre os alunos foram 

de que o software é uma ferramenta boa, interessante, prática, rápida e/ou completa (7 menções). 

Os alunos consideraram que o software é didático e auxilia o aprendizado (3 menções) e que, 

especificamente, facilita a visualização e compreensão de conceitos urbanísticos (7 menções). Houve 

2 alunos que mencionaram perceber novas perspectivas para análise e projeto do espaço urbano com 

o uso do software. Houve 14 outras observações, em geral reforçando as contribuições da ferramenta 

para a tarefa, ou pontuando dificuldades encontradas. A observação da professora Giovana Paiva foi 

de que “os parâmetros do Plano Diretor ficam mais fáceis de serem visualizados”. 

Destacamos o comentário de 4 alunos (especificamente pertencentes à turma 2017.1) que 

julgaram o momento de inserção da atividade na disciplina (ao final do semestre) como passível de 

melhoria – fator que levamos em conta ao propor a experiência seguinte, para o início do semestre 

2017.2. 

Figura 66 - Outras observações sobre a atividade 

 
 
FONTE: Elaboração própria 
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Levando em consideração o momento de aplicação inicial da atividade na turma 2017.2, e 

objetivando buscar uma avaliação posterior da adequação entre atividade e atelier, apresentamos aos 

alunos um novo questionário escrito, três meses após a execução da tarefa, utilizando a metodologia 

de BLA (Bipolar Laddering). 11 alunos responderam a esse terceiro questionário. 

O questionário BLA iniciou-se com questões direcionadas a recordar e comparar as ações e 

estratégias utilizadas pelos alunos na modelagem procedural, e durante o semestre. Refizemos a 

questão que indagava sobre adequação entre ferramenta e as temáticas do atelier, obtendo novo 

resultado, com média 4,29 (contra média geral 3,31 no primeiro levantamento, ou 3,67, quando 

calculada apenas entre os alunos da turma que participou do experimento no semestre 2017.2). Com 

isso, observamos que houve rebatimento, ao longo do semestre, dos conhecimentos exercitados na 

atividade inicial.  

De acordo com a metodologia BLA, os alunos citaram pontos “positivos” e “negativos” 

relacionados à atividade, e indicaram notas para cada um destes. O Quadro 12 agrupa os resultados 

deste levantamento. 

Quadro 12- Modelagem Procedural: Avaliação BLA 

% citação Nota média Aspecto positivo identificado 

54,5 9,3 Visualização geral da área / compreensão em macroescala 

27,3 9,7 Rapidez / praticidade na geração de modelagem 

27,3 9,3 Facilidade de uso da ferramenta 

18,2 10 Apresentação de relatórios numéricos 

18,2 10 Facilidade com trabalho em grande escala 

18,2 9 Georreferenciamento / integração cartográfica 

9,1 10 Compreensão do espaço de intervenção 

9,1 10 Integração com instrumentos urbanísticos 

9,1 10 Visualização dos efeitos dos instrumentos urbanísticos 

9,1 10 Potencial didático 

9,1 9 Simulação de intervenções 

9,1 8 Aproximação com a realidade 

9,1 6 Qualidade gráfica da modelagem 

% citação Nota média Aspecto negativo identificado 

45,5 6 Interface pouco clara/pouco amigável 
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27,3 5,3 Resultado pouco específico em comparação à realidade 

18,2 7 Pouca agilidade em alguns tipos de manipulação 

18,2 5 Modelagem restrita a um único bairro 

9,1 4,5 Poucas tipologias construtivas disponíveis 

9,1 4 Parâmetros de modelagem pouco flexíveis 

9,1 4 Falta de previsão para áreas verdes ou permeáveis 

9,1 3 Qualidade gráfica da modelagem 

FONTE: Elaboração própria 

Os resultados positivos corroboram os aspectos de ganho de velocidade e facilidade na produção, 

inerentes às ferramentas de TI. Como mencionamos anteriormente, este aspecto não só diminui o 

tempo necessário para a execução de tarefas, mas libera tempo e potencial para a execução de 

funções mais elevadas de cognição, ao dispensar ações repetitivas e demoradas. Isso reflete-se nas 

considerações a respeito da escala: a utilização de ferramentas manuais de modelagem, como o 

Sketchup, software mais utilizado para modelagem tridimensional pelos alunos, restringe a 

abrangência das áreas trabalhadas ao que pode ser gerenciado dentro da disponibilidade de tempo 

do atelier – restrição que deixa de existir com o uso da modelagem procedural. 

Os aspectos positivos também sugerem ganhos cognitivos: o resultado imediato na modelagem 

da alteração dos parâmetros potencializa a construção de conhecimento entre a relação progressiva 

entre conceitos urbanísticos (como densidade, usos do solo), legislação urbanística, instrumentos de 

ordenamento, morfologia urbana, e resultados quantitativos. Outros elementos citados são o 

georreferenciamento e a proximidade entre a modelagem a realidade, fatores que apoiam o caráter 

experiencial e situado da aprendizagem em atelier. 

Em uma avaliação aparentemente contraditória com a afirmação anterior, os alunos também 

citam a falta de especificidade do resultado como ponto negativo da ferramenta. De fato, a mesma 

característica procedural que permite a geração rápida de milhares de unidades edificadas, indica que 

as unidades individuais não refletem a realidade construída. Ainda que a inserção de mais dados, 

programação de mais tipologias e aumento na sofisticação de detalhamento gráfico possam aumentar 

a proximidade entre modelagem e realidade, é necessário refletir sobre os reais benefícios dessa 

abordagem, considerando-se o potencial e as limitações advindas da natureza desta ferramenta. Da 

mesma forma, se por um lado os alunos citam como positivo o aumento da escala de intervenção 

possível, por outro passam a demandar uma expansão ainda maior, que extrapole as fronteiras do 

bairro. Em todo caso, observamos que é necessário equilibrar as expectativas frente à tecnologia com 

os recursos, tanto de levantamento de dados, quanto de capacidade de processamento pelo 
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hardware: a modelagem que fizemos funcionou sem limitações de desempenho nas máquinas 

disponíveis no Laboratório de Informática, mas um modelo mais detalhado e/ou mais amplo poderia 

inviabilizar a execução da tarefa. 

Algumas críticas são feitas, também, ao funcionamento do software, em si. Especificamente a 

interação individual com lotes e edifícios pode ser inexata e trabalhosa, o que pode ser amenizado 

com algumas abordagens de programação e interface, mas é também derivada da natureza 

procedural e paramétrica do software – voltada para a produção de cenas com grande volume de 

modelagem, mas não para a reprodução de aspectos particulares. A própria interface foi considerada 

insuficientemente clara por alguns respondentes, fator que pode ser aprimorado pela empresa 

desenvolvedora em versões posteriores do programa, ou superado à medida que os usuários ganham 

familiaridade com a ferramenta. De toda forma, as críticas demonstram a capacidade dos alunos de 

avaliar o software e demandar alterações e melhorias – competência esta que integra os 

conhecimentos esperados de um usuário de TI, como citamos na seção 4.5 deste volume. 

As sugestões feitas pelos alunos, no formulário BLA, para a melhoria dos aspectos citados 

anteriormente, consistiram de indicações por melhorias de funções de uso e interface no software; 

aumento do realismo e da flexibilidade da modelagem; e a inserção da ferramenta por um período 

mais longo de tempo no atelier. 

 

5.4.3 Modelagem procedural: Considerações sobre o experimento 

 
Avaliamos, após três aplicações do experimento de modelagem procedural, que a atividade 

instrucional teve sucesso, tanto no que diz respeito à preparação de um conjunto de regras que reflete 

os regulamentos urbanísticos do Plano Diretor de Natal, quanto no que se refere à sua inserção nas 

atividades de disciplina de Planejamento e Projeto Urbano e Regional 04. 

As bases físicas do modelo representaram satisfatoriamente a região de intervenção do atelier 

de planejamento e projeto urbano, e a representação gráfica foi capaz de comunicar as principais 

características morfológicas abordadas nas discussões do atelier: volumetria, gabarito e uso do solo. 

A versatilidade do modelo, com a geração procedural de edifícios e o ajuste paramétrico de suas 

características, guiadas pela tradução em geometria tridimensional dos instrumentos urbanísticos, 

permitiu o teste e rápida iteração de propostas, auxiliando os processos de visualização e decisão na 

atividade de planejamento urbano.  

Essas características, quando adicionadas ao poder de geração automática de relatórios 

numéricos, efetuam uma mudança de paradigmas nas possibilidades disponíveis aos alunos para 
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pensar a análise e intervenção sobre o meio urbano. As funções relativas aos relatórios e parâmetros 

urbanísticos foram apresentadas de forma eficiente e clara o suficiente para permitir seu controle 

pelos alunos de planejamento urbano, não resultando em dificuldades operacionais durante a 

execução da tarefa – ainda que tenha se tratado de um conjunto de conhecimentos completamente 

novo (a modelagem procedural), apresentado em um software com interface e comandos também 

desconhecidos pelos participantes (o CityEngine). 

Consideramos que a atividade ocorreu de acordo com as expectativas constantes no projeto de 

atividade instrucional, desenvolvido com base no instrumento apresentado no Capítulo 4. A 

possibilidade de executar a atividade em três oportunidades distintas nos permitiu exercer 

comparações e refinar métodos: a instrução mais específica em relação aos limites dos instrumentos 

urbanísticos, a partir do semestre 2017.1, resultou em projetos mais fortemente contextualizados no 

segundo experimento. A aplicação da atividade no início do semestre, no experimento do semestre 

2017.2, possibilitou um maior aproveitamento, durante o atelier, dos ganhos cognitivos ocorridos 

durante a atividade. 

A professora Dra. Giovana Paiva de Oliveira, docente responsável pela disciplina de PPUR04, 

mostrou interesse em dar continuidade à aplicação, aumentando a integração do software como 

ferramenta de projeto ao longo do semestre. A professora Dra. Amíria Brasil, docente responsável 

pela disciplina de PPUR02, ministrada no quarto semestre do curso, também expressou interesse nas 

possibilidades oferecidas pela modelagem urbana procedural e paramétrica. Podemos planejar o 

aprimoramento do modelo, adaptação a outras áreas de intervenção, e expansão do modelo 

pedagógico para sua aplicação semestral nestas duas instâncias.  

Há ainda outros fatores a serem considerados para a continuidade da implementação desta 

tecnologia no curso. Por se tratar de um software comercial, o CityEngine nos impõe certa limitação 

de recursos: utilizamos até este momento licenças de teste, mas o uso contínuo da ferramenta 

indicaria a necessidade de aquisição de licenças oficiais da ferramenta. Por outro lado, podemos 

realizar novos testes com outros softwares: o sistema Grasshopper de modelagem paramétrica, 

associado ao software de modelagem Rhinoceros, apresenta potencial para o uso na modelagem 

paramétrica urbana – e pode também ser aplicado à modelagem paramétrica de elementos 

arquitetônicos. Seria possível conceber experimentos que utilizem o Grasshopper, compará-los com 

os resultados obtidos com o CityEngine, e direcionar os recursos para a aquisição do sistema com 

melhor relação custo-benefício, no contexto do curso de Arquitetura e Urbanismo. 



5 .  E x p e r i m e n t o :  M o d e l a g e m  P r o c e d u r a l  | 178 

 

Em um aspecto geral – e ainda que não seja o objetivo central deste estudo quantificar ganhos 

pedagógicos – podemos considerar que os experimentos confirmaram as qualidades das 

metodologias de aprendizagem situada, aprendizagem experiencial e do método construcionista. Os 

alunos, já dotados de uma certa carga de conhecimentos conceituais previamente estabelecidos, 

puderam, através da construção de um objeto – a modelagem de um bairro em contexto de 

adensamento – relacionar teoria às práticas e construir novas perspectivas sobre as formas de atuação 

do planejador urbano. Durante este processo, a intervenção de instrução foi focada em apoiar 

indiretamente a construção do conhecimento, através do assessoramento com a ferramenta, do 

incentivo à iteração e experimentação no processo de planejamento, e do chamado à reflexão através 

dos instrumentos de avaliação e questionários. 
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6 EXPERIMENTO: SIMULAÇÃO URBANA 

 

Nosso segundo experimento consistiu na proposição da integração de uma aplicação de 

simulação urbana baseada em autômatos celulares (CA), inserida em um momento inicial do Projeto 

Integrado 05, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 

O Projeto Integrado 05 é um componente curricular que, contando com um cronograma de 180 

horas/aula, concentra durante todo o semestre as atenções e esforços de alunos e professores do 

sétimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo85. O componente consiste de “uma intervenção 

integrada nas diferentes escalas dos três campos de atuação projetual e as disciplinas 

complementares que lhes dão apoio” (PLANO DE CURSO, 2017, p.1), e tem como objetivos 

registrados: 

1) Desenvolver o conhecimento acerca do Patrimônio arquitetônico, urbano e 
ambiental, evidenciando as estratégias e diretrizes de intervenção  em áreas de 
valor patrimonial e adequando, de forma correspondente à escala, desenhos, 
equipamentos e requisitos de manutenção: 

2) Realizar inventários e levantamentos de campo em área de interesse histórico, 
evidenciando os estudos tipológicos, os processos construtivos, a avaliação dos 
planos e projetos concluídos e/ou em andamento; 

3) Elaborar projeto integrado de intervenção urbanística, paisagística e 
arquitetônica nas áreas delimitadas como objeto de estudo, considerando as 
possibilidades de inserção de novos usos e novas formas de ocupação do solo e a 
inclusão de novas tecnologias construtivas e a aplicação dos novos instrumentos de 
preservação e/ou de requalificação de sítios e edificações deterioradas ou em vias 
de deterioração.  (PLANO DE CURSO, 2017, p.1) 

 

As atividades do Projeto Integrado consistem de atividades de campo e atividades de atelier, e 

realizam-se em três fases: levantamento de dados e análise da área de estudo (que se refere a uma 

fração urbana com características de área central e presença de valor patrimonial e paisagístico); 

elaboração de um plano de ação para a área; e “o desenvolvimento de uma intervenção, 

arquitetônica, urbanística e paisagística em nível de anteprojeto com base no referido plano” (PLANO 

DE CURSO, 2017, p.1),. 

O Projeto Integrado é conduzido pelos professores das disciplinas centrais ao processo de análise 

e intervenção (Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo), e recebe contribuições de componentes 

                                                             
85 Como responsável pela disciplina Detalhes de Representação em Arquitetura e Urbanismo, entre os semestres 
2010.2 e 2014.2, e membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Arquitetura e Urbanismo entre 2012.2 
e 2014.2, o autor deste trabalho participou diretamente da construção da proposta pedagógica e das práticas 
de ensino do Projeto Integrado. O plano de curso encontra-se reproduzido no Anexo A. 
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curriculares “complementares”, quais sejam: Detalhes de Representação em Arquitetura e 

Urbanismo, Conforto Ambiental 03 e Preservação e Técnicas Retrospectivas. 

No semestre 2017.2, o Projeto Integrado voltou-se para a análise, planejamento e intervenção 

em uma fração urbana do bairro de Petrópolis, situado na zona leste do município de Natal/RN. O 

momento escolhido para a introdução do experimento de integração TPACK foi a segunda semana do 

semestre, durante a apresentação aos alunos das temáticas concernentes ao patrimônio 

arquitetônico e às intervenções em áreas urbanas centrais. O experimento de simulação foi aplicado 

no caráter de implementação-piloto, com o objetivo de ilustrar e fomentar essas discussões 

conceituais, além de introduzir aos alunos os conceitos de complexidade e as ferramentas de 

simulação urbana.  

 

6.1 Simulação Urbana: Projeto da atividade 

 
Esta proposta de atividade de integração foi concebida a partir de interesses paralelos em 

implementar um teste de ferramentas de simulação urbana e em testar inovações no contexto do 

Projeto Integrado. Além de colocá-los em contato com a ferramenta de simulação, a atividade tem a 

intenção de apresentar-lhes uma breve introdução aos conceitos de complexidade e comportamentos 

emergentes. 

A atividade foi programada para ocorrer em um único encontro com a turma, durante o qual os 

alunos tiveram contato direto com o software NetLOGO e puderam experimentar um modelo de 

simulação urbana voltado para a mudança de solo e intervenção em áreas centrais. Os objetivos 

cognitivos da atividade foram o estímulo à discussão sobre as interações de usos em centros históricos 

ao longo do tempo, e das formas de intervenção nestes contextos. Os objetivos do teste experimental 

desta aplicação foram voltados para o teste da adaptação dos alunos à ferramenta e a avaliação da 

adequação do método e da ferramenta aos conteúdos do Projeto Integrado.  
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Quadro 13 - Simulação Urbana: Caracterização de objetivos 

Conceitos e temáticas 

Demandas  - Conhecimento sobre a atuação do arquiteto e urbanista na 
intervenção em áreas centrais com valor patrimonial. 

 - Experimentação com simulação urbana 

Pré-requisitos 

 

- Alunos: Conhecimento de conceitos de vitalidade urbana, análise 
e intervenção no espaço público e privado. Conhecimento de 
legislação urbanística. 

- Instrutores: Domínio de conceitos relativos ao patrimônio 
histórico e intervenção em áreas centrais  

- Instrutores: Domínio de conceitos de complexidade e simulação 
urbana 

Resultados  - Conhecimentos sobre o valor, a preservação e conservação de 
patrimônio histórico 

- Compreensão das relações conceituais entre patrimônio 
histórico, áreas urbanas centrais, planejamento e projeto 

Raciocínios e práticas 

Demandas - Necessidade de proteção do patrimônio histórico 

- Demandas de habilidades e competências contidas no plano de 
curso/aula associado à atividade 

 - Experimentação com simulação urbana 

Pré-requisitos - Alunos: propostas para o espaço urbano a partir dos 
instrumentos urbanísticos 

- Alunos: Habilidades gráficas e textuais 

- Instrutores: estratégias de intervenção em sítios históricos 

- Instrutores: familiaridade com as ferramentas de simulação 
urbana 

Resultados - Desenvolvimento de metodologia de planejamento iterativa 

- Reflexão sobre as interações de usos do solo e vitalidade urbana 

- Habilidades de adaptação a novas interfaces de TI 

- Conexão entre abstração em realidade de projeto 

Definição de Métodos 

Demandas - Habilidades de trabalho colaborativo concentrado 

Influência - Adaptação do formato pedagógico às ferramentas da simulação 
urbana 

FONTE: Elaboração própria 
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Quadro 14 - Simulação Urbana: Definição de métodos 

Ferramentas de Tecnologia da Informação 

Disponibilidade - Software: NetLOGO (software gratuito) 

- Laboratório de Informática: 24 estações de trabalho 

- Domínio das ferramentas de TI pelos instrutores 

Demandas 

 

- Demanda por experimentação em escala temporal 

- Demanda por modelagem de interações de uso do solo em áreas 
urbanas centrais 

Pré-Avaliação de Adequação 

Adequação - Adequação esperada: simulação urbana (autômatos 
celulares) e mudança de uso do solo em área urbana central 

Problema de Planejamento 

Situação do 
problema 

- Recuperação da vitalidade urbana em centro histórico 

- Caso hipotético representativo de dinâmicas reais 

Formato da Atividade 

Inserção - Inserção transversal 

- Sétimo período do curso 

Natureza - Intervenção de curta duração 

- Implementação piloto 

 - Duplas ou trios. Organização feita pelos alunos. 

Planejamento - Introdução de conceitos de complexidade e simulação urbana; 
experimentação com o software; apresentação do problema; 
execução da simulação; preenchimento de questionários, 
debriefing) 

- Ocorrido em atelier no laboratório de informática 

- Apresentação do problema: exemplos de resultados de 
simulação 

Acompanhamento - Assessoramento contínuo 

- Acompanhamento: facilitador 

Caracterização de Objetivos 

Demandas - Integração de conteúdos com o Projeto Integrado 

Influência - Experimentação com simulação urbana 

FONTE: Elaboração própria 
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Quadro 15 - Simulação Urbana: Recursos utilizados 

Recursos materiais 

Espaço físico - Laboratório de Informática 

Equipamento 
tecnológico 

 

- Estações de trabalho: uma por dupla 

- Instalações de software: uma por dupla (software gratuito) 

- Equipamento para apresentação: datashow 

Recursos Humanos 

Professores - Professor com domínio do software NetLOGO 

Convidados - Professor ministrante da disciplina 

Equipe de Apoio - Não prevista 

Aprendizes - Alunos matriculados no Projeto Integrado 

Tempos da atividade 

Tempo de 
preparação 

- Treinamento com software (instrutor): 80 horas 
- Preparação do modelo: 80 horas 
- Preparação do problema: 40 horas 
- Preparação das máquinas (instalação de software): 5 horas 
- Divulgação da atividade: prazo de uma semana  
- Execução: 2 horas  
- Avaliação dos resultados: 40 horas 

Tempo de execução - Apresentação de conceitos: 15 minutos 

- Instrução com o software: 40 minutos 

- Solução do problema: 30 minutos 

- Debriefing: 15 minutos 

- Entrega dos questionários e relatórios: 1 dia útil 

FONTE: Elaboração própria 

 

A atividade foi projetada para dispender um mínimo possível de recursos – tanto em relação a 

licenças e instalações de software, quanto em relação a recursos operacionais do Projeto Integrado 

do sétimo período – atividade que demanda atenção e esforços dos alunos e professores durante todo 

o semestre. A definição dos tempos de execução foi baseada em ensaios realizados previamente, 

consistentes de múltiplas execuções de simulação e ajustes de parâmetros. 
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Quadro 16 - Simulação Urbana: Resultados e Avaliação 

Produto Público 

Concepção - Estratégias de ação 

- Escala do bairro 

Meio 

 

- Textual/Gráfico (relatório) 

- Informático (parametrização) 

Suporte físico - Arquivo digital 
 

Avaliação acadêmica 

Modalidade - Entrega de relatório  
- Avaliação do relatório final  

Conhecimento de 
conteúdo 

- Aplicação dos conceitos de interação entre usos do solo 

- Conexões entre conhecimento teórico e simulação 

Conhecimento 
operacional 

- Trabalho cooperativo 

- Planejamento de uso de recursos 

Habilidades e 
competências 

- Capacidade de interpretação das informações disponibilizadas 
pelo software 

- Capacidade de perceber inconsistências ou insuficiências na 
simulação 

Quantificação 

de desempenho 

- Não houve qualificação de desempenho registrada. 

Avaliação Experimental 

Método - Autocontido 
- Método misto: Quantitativo/qualitativo (BLA) 
- Avaliação da experiência do usuário 
- Avaliação de adequação tecnologia-conteúdo 

Forma - Questionário (questões abertas e fechadas), questionário BLA 
(posterior) 
Relatório de acompanhamento 
- Debriefing 

Divulgação dos 
resultados 

- Avaliação, e nova aplicação do experimento, seguida por 
preparação de artigo. 

 

A avaliação da atividade foi baseada em questionários, em anotações tomadas durante a 

execução da tarefa, e na análise dos produtos entregues pelos alunos. O produto consistiu de um 

relatório com informações gráficas e observações escritas, entregue ao final da atividade, ou até o dia 

seguinte, via sistema online. A atividade foi inserida em um momento inicial de discussão de conceitos, 

e não teve o objetivo de quantificação de desempenho para os alunos. 
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6.2 Simulação Urbana: Desenvolvimento da atividade 

 

Como referido na seção 3.5 deste volume, existe uma grande variedade de aplicações e sistemas 

que simulam dinâmicas urbanas, especialmente a mudança de uso de solo no contexto de expansão 

de área urbanizada86. Ao preparar o projeto desta atividade de integração, no entanto, encontramos 

incompatibilidades entre as demandas da nossa proposta e as funções oferecidas por estes conjuntos 

de ferramentas.  

O primeiro fator é a escala no qual esses sistemas trabalham: ao lidar com as fronteiras da 

urbanização, as simulações de expansão centram-se sobre o nível metropolitano ou regional – escala 

que não reflete os conceitos e práticas trabalhados no decorrer do Projeto Integrado do curso de 

Arquitetura e Urbanismo. No Projeto Integrado do sétimo período, especificamente, trata-se com as 

escalas do bairro e da rua, em intervenções em centros históricos consolidados, e portanto afetados 

por dinâmicas urbanas distintas daquelas representadas nestes sistemas de simulação. Considerou-se 

a opção pelo uso de softwares de microssimulação baseada em agentes, como o UrbanSim, mas nos 

deparamos com uma segunda dificuldade: um requisito que os sistemas de simulação têm em comum 

– e a microssimulação, em maior medida – é a necessidade de alimentação com dados correntes e 

históricos, de variada natureza e razoável profundidade, que permitem a representação do espaço e 

a calibragem dos modelos utilizados. Devido à pouca disponibilidade de dados georreferenciados do 

município de Natal, tornou-se inviável projetar um uso de simulação urbana situado no contexto do 

Projeto Integrado e baseado em dados reais. 

Nossa opção foi, desta forma, por desenvolver uma simulação de caráter abstraído, mas baseada 

em conceitos pertinentes aos conceitos e temáticas, raciocínios e práticas abordados pelo Projeto 

Integrado do sétimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo. A necessidade de desenvolver 

“sob medida” um modelo de simulação direcionou nossa busca por softwares de linguagem acessível, 

tanto na construção do código de programação, quanto na experiência de usuário. O experimento 

descrito por Arthur Hjorth e Uri Wilensky (2014) mostrou-se como uma referência promissora87, pelo 

contexto em que foi aplicado, e pela ferramenta utilizada: o software NetLOGO.  

                                                             
86 Destacamos dois sistemas de disponibilidade gratuita e desenvolvimento nacional: o City Cell, desenvolvido 
no LabUrb, na Universidade Federal de Pelotas/RS (https://wp.ufpel.edu.br/citycell/) e o Dinamica Ego, 
desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento Remoto, da Universidade Federal de Minas Gerais 
(http://csr.ufmg.br/dinamica/) utilizam abordagens distintas, e já estão representados em uma larga variedade 
de publicações que tratam da mudança de uso do solo.  
87 Hjorth e Wilensky (2014) construíram um sistema de simulação baseado em agentes que modela a interação 
entre uso do solo e transportes na região metropolitana de Chigago/EUA. O sistema foi utilizado como parte de 
uma atividade pedagógica com alunos universitários, que tiveram a tarefa de planejar uma configuração de uso 
do solo que atendesse de forma eficiente as necessidades de mobilidade dos agentes simulados. 
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O NetLOGO é um software gratuito baseado em Java, de código aberto, que produz um ambiente 

de simulação programável de múltiplos agentes, desenvolvido por Uri Wilensky no “Center for 

Connected Learning and Computer-Based Modeling”, da Northwestern University (Illinois/EUA). O 

software conta com uma linguagem própria centrada no criação e interação de agentes88 

programáveis. 

O nosso projeto de atividade instrucional elenca os conceitos de patrimônio histórico e vitalidade 

urbana, e a temática de intervenções em áreas centrais como fundamentais para o diálogo da 

atividade com o Projeto Integrado. Estes conceitos, já familiares aos alunos do sétimo período a partir 

de contatos anteriores com bibliografia clássica como Morte e Vida de Grandes Cidades (JACOBS, 

2011) e discussões mais recentes como Cidades para Pessoas (GEHL, 2013), tratam da interação entre 

os diferentes usos do solo entre si e destes com o uso social do espaço urbano. Os processos de 

interação entre elementos são, por sua vez, um dos fundamentos da teoria da complexidade, e 

encontram-se representados, experimentalmente, na modelagem de autômatos celulares (CA) – um 

campo da simulação já consolidado, e de aplicação relativamente simples (como mencionamos na 

seção 3.5 deste trabalho). 

A proposta que construímos partiu, desse modo, de uma das aplicações mais elementares dos 

CA – o Game of Life. Como descrevemos em nossa exploração das ferramentas de simulação na seção 

3.5 deste texto, o Game of Life baseia-se em uma matriz raster na qual cada célula recebe um rótulo 

de “viva” ou “morta” e interage com suas oito células vizinhas – a partir da leitura do estado dessas 

vizinhas como “vivas” ou “mortas”, então, a célula pode manter ou alterar seu próprio estado. Nossa 

proposta transpôs estas regras simples para a realidade urbana dos centros históricos, substituindo a 

ideia de “células” pela representação de edificações, e os estados de “viva” ou “morta” por uma série 

de usos do solo, e substituindo as relações determinísticas do Game of Life por relações estocásticas 

que buscam refletir a essência das interações entre usos do solo nos centros urbanos. 

 

6.2.1 Programação das interações 

 

A construção do código da simulação partiu da definição das “classes” de células (breeds na 

linguagem do NetLOGO). Cada possível uso do solo que escolhemos incluir está representado por uma 

breed. São estes: o uso residencial (res); comercial/serviços (com); misto (mix); institucional (ins); 

                                                             
88 Tratados internamente como turtles, em referência às “tartarugas” utilizadas pelo sistema LOGO de Seymour 
Papert. 
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espaços livres/públicos (pub); espaços livres “vazios” (pubemp); e edificações vazias (emp). As breeds 

“vazias” representam edificações sem uso e espaços livres/públicos com baixa vitalidade urbana. Cada 

breed é representada por um ícone89. 

Figura 67 – Código: definição de breeds de usos do solo (esq) e definição de ícones (dir) 
 

 

breed [ress res] 

breed [coms com] 

breed [mixs mix] 

breed [inss ins] 

breed [pubs pub] 

breed [pubemps pubemp] 

breed [emps emp] 

 

  

  set-default-shape coms "building store"               

  set-default-shape ress "house colonial” 

  set-default-shape mixs "house two story"              

  set-default-shape emps "house"                      

  set-default-shape inss "building institution"        

  set-default-shape pubs "petals"                       

  set-default-shape pubemps "petals"                    

 
FONTE: Elaboração própria 

 

O passo seguinte do processo é a criação de uma fração urbana simulada (world, na linguagem do 

NetLOGO). Este mundo é populado com uma série de autômatos celulares – as edificações cujos usos 

definimos acima –, em uma distribuição aleatória de acordo com parâmetros ajustáveis pelo usuário. 

O tamanho do “mundo” também é ajustável através de parâmetros disponíveis no painel de controle 

da simulação. 

Figura 68 - Painel de controle (esq) e área de intervenção (dir) gerada para a simulação 

  
FONTE: Elaboração própria 

 
 
 
 

Figura 69 – Código: preparação da área de intervenção 
 

                                                             
89 As representações são: residenciais (rosa); comerciais (azul); uso misto (amarelo); institucional (marrom); 
espaços livres (verde); espaços livres vazios (azul claro); edificações vazias (cinza). Cada ícone representa o uso 
predominante em uma dada quadra, e o espaço entre as edificações representa um sistema viário em 
quadrícula. 
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  set setup_cells_total (count cells) 

  print setup_cells_total 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_com / 100) 

      cells [set breed coms] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_res / 100) 

      cells [set breed ress set size 0.9 ] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_mix / 100) 

      cells [set breed mixs] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_ins / 100) 

      cells [set breed inss] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_pub / 100) 

      cells [set breed pubs] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_pubemp / 100) 

      cells [set breed pubemps] 

  ask cells [set breed emps set size 0.6 ] 

 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
Durante o processo de geração da área de intervenção, uma quantidade definida de edificações 

recebe o rótulo de “patrimonial” (representada pelo ícone de uma estrela laranja sobre a edificação). 

Estas são as edificações que têm valor patrimonial histórico e arquitetônico, e que devem ser alvo de 

atenção especial dos planejadores90. 

 As definições mais importantes para um modelo de autômatos celulares encontram-se nas 

regras de interação ente células. Modelos que representam expansão urbana podem ser regidos pela 

sobreposição de imagens raster que indicam tendências de atração e repulsão e outras tensões 

espaciais, traduzidas em funções matemáticas. O nosso modelo, baseado no Game of Life, adota uma 

abordagem mais simples, com valores para tendência de alteração de uso baseado na natureza das 

células vizinhas. 

Figura 70 - Código: alteração de uso 
 
 

 ask ress [if nbr_emp = 0 [set res_to_emp res_to_emp + 25] ]    
 ask ress [if nbr_emp = 1 [set res_to_emp res_to_emp + 75] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 2 [set res_to_emp res_to_emp + 100] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 3 [set res_to_emp res_to_emp + 150] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 4 [set res_to_emp res_to_emp + 250] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 5 [set res_to_emp res_to_emp + 300] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 6 [set res_to_emp res_to_emp + 500] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 7 [set res_to_emp res_to_emp + 700] ]    

 ask ress [if nbr_emp = 8 [set res_to_emp res_to_emp + 900] ]    

 ask ress [if nbr_pub > 0 [set res_to_emp res_to_emp - 200] ]    

 ask ress [if nbr_ins > 0 [set res_to_emp res_to_emp - 100] ]    

 

FONTE: Elaboração própria 
 
Na Figura 70, observamos um exemplo de regra de alteração de uso do solo para uma edificação 

residencial (ress). A cada intervalo de tempo da simulação, o software conta quantas células vizinhas 

                                                             
90 O processo que descrevemos até aqui gera uma área de intervenção com distribuição de usos aleatória. 
Inserimos também na programação a opção de editar manualmente o uso e ocupação de cada edificação, de 
salvar uma configuração editada manualmente e de importar um modelo pronto. 
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à célula simulada são “vazias” (nbr_emp). Cada contagem equivale a uma chance de que a edificação 

seja “abandonada” e passe a receber o uso “vazio”91  

O resultado prático desta regra é de que, quanto mais vizinhos “vazios” circundam uma 

edificação, maior será sua chance de tornar-se vazia. Edificações também têm chance de mudar de 

para outro uso não-vazio (residências tornarem-se comércio, por exemplo), de acordo com a sua 

vizinhança. As tendências de transformação foram inseridas a partir de valores definidos 

arbitrariamente e inseridos manualmente no código, seguindo as seguintes regras gerais indicadas no 

Quadro 17. 

Chamamos atenção para o fato de que a indicação de valores de tendências para a mudança de 

uso do solo, em uma simulação de aplicação real, depende da detecção de padrões em uma série 

histórica, ou, no caso da inserção de valores e funções arbitrárias, de um processo de calibragem em 

comparação a uma série histórica, para que o modelo seja considerado válido. Como trabalhamos 

nesta proposta em um modelo abstraído de centro histórico, no entanto, dispensamos a validação em 

prol da apresentação de uma certa dinâmica que tem o objetivo de suscitar discussão sobre conceitos 

em sala de aula, e não de indicar condições de planejamento aplicadas à prática. Notamos também 

que as regras gerais, como apresentadas acima, estão explícitas da interface do programa, mas os 

valores estão inseridos diretamente no código – ainda que este seja facilmente acessível, comentado, 

e alterável em tempo real.  

Com o intuito de evitar a aparência de “caixa preta” e dar maior transparência ao modelo, 

programamos uma exibição alternativa da simulação, que apresenta as tendências de alteração de 

cada célula. Adicionalmente, uma inspeção detalhada da célula92 revela quais são, em cada momento, 

as tendências para que uma célula mude seu uso do solo, no intervalo de tempo seguinte. Uma outra 

ressalva que pode ser feita à simulação é o fato de que as regras consideram, a princípio, apenas as 

oito células imediatamente adjacentes para a definição das tendências de alteração de uso. 

Quadro 17 - Simulação: Regras gerais de mudança de uso do solo 
 

Tipo de uso Regras de mudança de uso 

                                                             
91 Esta chance equivale ao atributo res_to_emp, expresso em 1/1000. No exemplo demonstrado na Figura 70, 
uma edificação residencial que não tem nenhuma vizinha “vazia” (nbr_emp = 0) tem 2,5% de chance 
(res_to_emp + 25) de ser abandonada a cada intervalo de tempo. A mesma edificação tem 90% de chance 
(res_to_emp + 900) de ser abandonada caso esteja cercada por todos os lados de edificações vazias (nbr_emp 
= 8). A presença de vizinhas com uso institucional (nbr_ins>0) ou espaços públicos com boa vitalidade 
(nbr_pub>0) diminui a chance de abandono da edificação (res_to_emp - 100 e res_to_emp - 200, 
respectivamente, representando uma chance 10% e 20% menor de que a edificação se torne vazia). 
92 obtida através da abertura de um painel de monitoramento, acessado com um clique de botão direito na 
interface 
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Residencial - Quando cercadas por comércios tendem a tornar-se comércios (exceto quando já 
existem muitos comércios na vizinhança) 

- Têm uma pequena chance de tornar-se edificações de uso misto. 

Comercial - Têm uma pequena chance de tornar-se residências ou edificações de uso misto. 

- Têm chance elevada de tornarem-se vazios, se não houver residências nem 
edificações de uso misto na vizinhança 

Misto - Têm uma pequena chance de tornarem-se comércio ou residência. 

Institucional - Nunca mudam de uso, a não ser por intervenção dos planejadores. 

Vazio - Qualquer edificação cercada por vazios tende a tornar-se vazia.  

- Espaços públicos tendem a tornar-se vazios se cercados por edificações vazias. 

- Qualquer edificação tem menos chance de tornar-se vazia, se tiver uma edificação 
institucional ou um espaço público com boa vitalidade em sua vizinhança. 

- Vazios têm chance de ser reocupados, se tiverem em sua vizinhança edificações 
ocupadas. 

FONTE: Elaboração própria 
 

 
Figura 71 - Mudança de uso: Quadro de monitoramento (esq) e visualização alternativa (dir) 
 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
No sentido de representar pressões socioespaciais externas a esse entorno imediato, inserimos 

no nosso modelo parâmetros que adicionam tendências à mudança em direção a certos usos do solo, 

que podem ser ajustados antes ou durante a execução da simulação. 

 

 

 

Figura 72 - Tendencias socioespaciais: painel (esq) e exemplo de código (dir) 
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FONTE: Elaboração própria 

 
Uma vez determinadas as regras básicas e calculadas as tendências de alteração de uso do solo 

de cada célula, pode-se iniciar a simulação. O usuário tem a opção de executar a simulação por um 

único intervalo de tempo (ou “tick”, no vocabulário do NetLOGO), por uma série de 50 ticks, ou rodar 

indefinidamente. Na “simulação histórica” que propomos, cada tick equivale a um ano de tempo 

“real”. Durante a execução da simulação, as alterações de uso são refletidas automaticamente na tela 

de exibição do NetLOGO. 

 

Figura 73 – Simulação Histórica: Estado Inicial 
 

 
 
FONTE: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 74 - Simulação Histórica: 15 anos (sem intervenção) 

   
ask ress [set res_to_com (res_to_com + tendencia_com-serv * 5)] 

ask ress [set res_to_com (res_to_com + incentivo_com-serv * 5)] 

ask ress [if res_to_com < 0 [set res_to_com 0]] 

ask ress [set res_to_mix (res_to_mix + tendencia_misto * 5)] 

ask ress [set res_to_mix (res_to_mix + incentivo_misto * 5)] 

ask ress [if res_to_mix < 0 [set res_to_mix 0]] 

ask ress [set res_to_emp (res_to_emp + tendencia_vazio * 5) 
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FONTE: Elaboração própria 

 
 
Figura 75 - Simulação Histórica: 50 anos (sem intervenção) 

 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
Observamos, na sequência da Figura 73 à Figura 75, a transformação de uso do solo na área 

central simulada. A área predominantemente comercial (ícones azuis) visíveis na metade esquerda da 

simulação é, em grande parte, abandonada após 50 anos. A zona residencial (ícones rosa, à direita da 

tela), por outro lado, passa por um processo de ocupação de espaços vazios (Figura 75). 
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Figura 76 - Relatório de usos inicial (esq), 15 anos (segunda barra), 50 anos (terceira barra) e gráfico 
após 50 anos (dir) 

    
 
FONTE: Elaboração própria 
 

Os primeiros contatos dos alunos com as simulações corresponderam à execução de cenários 

deste tipo. Como os processos de mudança de uso são guiados por variáveis estocásticas (de geração 

aleatória), um mesmo cenário inicial pode resultar em diferentes resultados finais – por isso 

recomenda-se executar várias vezes a simulação para que se compreendam as tendências espaciais. 

No caso da simulação que acompanhamos acima, a tendência foi de abandono do centro comercial e 

ocupação da periferia residencial, com um aumento total de espaços vazios (de 42 para 57).  

Este cenário representa um centro urbano com baixa nível de vitalidade urbana – o que não 

ocorre por acaso: os valores arbitrários atribuídos para mudança de uso foram calibrados (com a 

inserção deliberada e ajuste de valores) para que este comportamento fosse exibido. Uma região 

predominante comercial, sem diversidade de usos, e com uma quantidade considerável de imóveis 

vazios, tende, neste modelo, a um maior esvaziamento. A tarefa proposta aos alunos foi a de buscar 

estratégias de intervenção, para que essa situação fosse revertida.  

 

6.2.2 Estratégias de intervenção 

 

Inserimos no nosso modelo quatro tipos de ação ao alcance dos planejadores. Existem duas ações 

de efeito indireto: primeiro, o incentivo a usos específicos representa ações públicas na forma de 

operações urbanas, dedicação de pessoal técnico e renúncia fiscal no sentido de promover a ocupação 

na forma de usos residencial, de comércio/serviços ou uso misto. Em termos de modelagem, esta ação 
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adiciona um modificador global positivo à tendência de transformação no sentido do uso incentivado. 

Em seguida, a ação de conservação do espaço público representa ações de manutenção da 

infraestrutura urbana, mobilidade, zeladoria e segurança, e aplica um modificador global negativo à 

tendência de transformação em edificação vazia / espaço público vazio. Estas duas ações são 

controladas por parâmetros ajustáveis, que representam um investimento maior ou menor em cada 

um destes quatro aspectos.  

Figura 77 - Painel de incentivo ao uso (esq), intervenção (centro), exemplo de edificação marcada 

para conservação (dir, assinalado com “alvo” laranja)  

      
FONTE: Elaboração própria 

 
A segunda categoria de ações representa intervenções direcionadas a edificações específicas. Esta 

opção paralisa a simulação e permite aos planejadores selecionar edifícios específicos e realizar uma 

alteração de uso imediata – indicando a desapropriação e/ou reocupação com recursos públicos de 

um imóvel vazio, ou a criação de um novo espaço público. Uma outra opção permite a marcação de 

um edifício ou espaço público para “conservação” – o que representa um investimento direto na 

manutenção de um certo edifício. Em termos de modelagem, a conservação diminui 

significativamente as chances de um edifício ou espaço público tornar-se vazio, e aumenta as chances 

de reocupação de um espaço vazio. 

As opções disponibilizadas para os alunos-planejadores nesta simulação foram escolhidas de 

forma a representar a natureza de intervenções comumente propostas no plano de ação do Projeto 

Integrado, no qual esta atividade está inserida. Os planos de ação em geral incluem um plano de 

proteção patrimonial, intervenções em espaço viário e mobilidade, o uso de dispositivos legais para 

potencializar o uso e a conservação de edificações patrimoniais, além da indicação de projetos 

urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos direcionados às áreas centrais. 



6 .  E x p e r i m e n t o :  S i m u l a ç ã o  U r b a n a  | 195 

 

Figura 78 - Simulação Histórica: 50 anos (investimento em diversificação de usos) 
 

 
  FONTE: Elaboração própria 

 
Uma vez decididas as ações e intervenções, o planejador pode executar a simulação. Diferentes 

combinações de ações irão gerar diferentes resultados, e a função da simulação é, exatamente, 

possibilitar o teste de cenários alternativos. A Figura 78 mostra o resultado final de uma simulação de 

50 anos, iniciada com o mesmo estado inicial visto na Figura 73, com incentivos a usos misto e 

residencial, e investimento em conservação de espaços públicos. 

A simulação demonstra uma alteração de perfil na região central – parte da área comercial 

converteu-se em edifícios residenciais e de uso misto, mesmo sem intervenções diretas de alteração 

de uso. Mais importante é perceber que a quantidade de edificações vazias caiu significativamente 

(de 42, no estado inicial, para 28, no resultado das ações). Os quadros localizados abaixo dos painéis 

de parâmetros de investimento indicam os recursos destinados a cada ação, e o total de recursos: 
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neste caso, foram investidas um total de 810 unidades de recursos (em uma unidade abstrata, que 

pode simbolizar investimentos financeiros ou de capacidade de gestão). 

Enquanto a queda na quantidade de lotes vazios por si só indica uma melhoria na vitalidade 

urbana do ambiente simulado, incluímos no mesmo modelo de NetLOGO uma simulação paralela, que 

indica a ocupação diária da fração urbana. 

 

6.2.3 Simulação diária 

 

A distribuição da população de uma área urbana ao longo do dia ocorre, em grande medida, em 

função do tipo de uso dos edifícios que integram esta área. Edificações de uso exclusivamente 

comercial encontram-se desocupadas durante a noite e nos fins de semana, e áreas exclusivamente 

residenciais têm ocupação mais baixa durante o horário de trabalho comercial. Uma fração urbana 

que apresenta usos diversificados tem menos chance de encontrar-se desocupada em qualquer dado 

momento. 

A simulação de longo prazo, como a que viemos descrevendo até esse momento, não é capaz de 

representar estas dinâmicas de ocupação. Para que esta discussão possa ser incentivada pelo uso de 

nosso modelo, associamos a cada uso do solo indicado na simulação padrões de ocupação, que variam 

de acordo com o horário e o dia da semana. Nesta simulação, cada “tick” (unidade temporal) equivale 

a uma hora. 

 
Figura 79 - Simulação diária: exemplo de código (residencial) 
 

to time_res 

  ask ress [set shape "house colonial" set size 0.9] 

  ask ress [ ifelse ( clock >= 19 OR clock < 7) [set color pink - 1] [set color pink + 2] ] 

  ask ress [ ifelse ( clock >= 19 OR clock < 7) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 4 ] ] 

end 

FONTE: Elaboração própria 
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Figura 80 - Simulação diária: ocupação às 13h (imagem superior) e 01h (centro). O ícone de figura 
humana cor-de-laranja indica edificações ocupadas. 
 

 

 
FONTE: Elaboração própria 
 

O modelo de ocupação diária inclui a possibilidade de designar edificações de comércio/serviços 

como sendo de uso noturno (identificado pelo ícone de “lua” amarelo). A função principal do modelo 

de ocupação diária é a análise e discussão dos resultados de distribuição de usos após a realização da 

simulação histórica. O modelo também conta com visualizações alternativas que indicam 

esquematicamente a densidade de ocupação em cada dado momento, e com gráficos que registram 

a flutuação populacional ao longo do dia. 
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Figura 81 - Simulação diária: Visualização alternativa - 13h (esq), 01h (dir) e gráfico de ocupação 
(abaixo). Os círculos escuros representam ocupação da edificação. 

  

 
 
FONTE: Elaboração Própria 
 

6.2.4 Simulação e jogos 

 

O desenvolvimento do nosso modelo de simulação como uma ferramenta de fácil abordagem, 

com regras bem definidas e a possibilidade de determinação de objetivos claros, aproximou a 

proposta do conceito de jogos de simulação, como descrito na seção 2.6 deste volume. Os exercícios 

de jogos de simulação “parecem apoiar e preencher a maior parte dos requisitos construtivistas para 

ambientes de aprendizado efetivos” (LAINEMA, 2009, p. 66) e se caracteriza como uma forma de 

ensino experiencial (OHNMACHT, VON ARX, SCHICK, et al, 2015).  

Graças à tolerância a erros das simulações, os planejadores podem explorar as possíveis 

consequências e impacto de formas alternativas da ação sem riscos diretos para a população em geral 

ou para os jogadores. O componente lúdico aumenta os níveis de motivação intrínseca dos 

participantes e seu interesse na matéria subjacente (OHNMACHT, VON ARX, SCHICK, et al, 2015, 

p.567) 

Dito isto, um dos maiores desafios no desenvolvimento de jogos de simulação é empreender a 

simplificação de uma situação do mundo real, sem que o excesso de simplificação retire a essência da 

experiência representada (HOFSTEDE, CALUWÉ, PETERS, 2010). A equipe do MVRDV/DSD (2013) 
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apresenta um exemplo de construção de múltiplos modelos de jogos de simulação de crescimento e 

alteração do uso do solo, que representam interpretações distintas dos fenômenos urbanos, 

utilizando modelagem espacial e simulação de agentes. Nenhum dos modelos consegue ser completo 

– apenas simulam de forma mais ou menos verossímil diferentes aspectos da evolução das cidades. 

O nosso modelo, que chamamos “Vida Urbana” (em referência ao Game of Life e aos conceitos 

de vitalidade urbana) abstrai interações e intervenções espaciais e sociais, mantendo ainda, no 

entanto, a essência da criação de comportamentos emergentes que caracteriza os sistemas 

complexos, e a geração de relatórios e dados, que fazem parte dos “jogos para especialistas”. Dessa 

forma, usamos a simulação não como “uma previsão de eventos com maior ou menor grau de 

aproximação ou confiabilidade, mas uma ferramenta para reunir e orientar competências distintas” 

(CANEPARO, 2007, p. 350), esclarecer e comunicar os conteúdos do projeto. 

Foi com esta intenção que buscamos construir nosso cronograma de execução da atividade, 

orientados pelas quatro fases da implementação de jogo de simulação descritas por Ohnmacht e sua 

equipe: a explanação do problema; a identificação da funcionalidade do jogo; o desenvolvimento e 

implementação de estratégia e medidas para atingir os objetivos; e a análise, documentação visual 

das estratégias e o debriefing (OHNMACHT, VON ARX, SCHICK, et al, 2015).  
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6.3 Simulação Urbana: Implementação 

 

A implementação da atividade deu-se a partir de um contato inicial com a equipe de professores 

que compõe o Projeto Integrado do sétimo período do curso de Arquitetura e Urbanismo. Feita a 

proposta para aplicação da implantação piloto da atividade, foi reservado um espaço no cronograma 

da disciplina de Detalhes de Representação em Arquitetura e Urbanismo, complementar ao Projeto 

Integrado, equivalente a duas horas-aula de 50 minutos, a partir das 13h00 do dia 02/08/2017, com a 

possibilidade de estender-se durante o horário seguinte. A atividade ocorreu no Laboratório de 

Informática do Departamento de Arquitetura, e o software NetLOGO foi instalado nas 24 máquinas 

em preparação para a atividade. Nesta segunda semana do semestre, os alunos tinham consciência 

de quais conceitos e temáticas seriam abordados ao longo do atelier de Projeto Integrado, mas ainda 

não tinham aprofundado suas discussões nem iniciado as atividades práticas. 

Estavam presentes durante a atividade 22 alunos do sétimo período de Arquitetura e Urbanismo 

– em sua maioria alunos que participaram da atividade de integração de modelagem procedural no 

sexto período, semestre 2017.1. A professora Eunádia Cavalcante, do componente curricular Detalhes 

de Representação em Arquitetura e Urbanismo, também acompanhou a atividade no papel de 

observadora. 

A atividade iniciou-se a com uma breve explanação sobre as ferramentas de Simulação Urbana, 

que incluiu uma discussão sobre o conceito de complexidade e a demonstração (em imagens e vídeos) 

de algumas aplicações de simulação. Esta apresentação/discussão durou cerca de 10 minutos. É 

importante notar que a atividade teve início 15 minutos após o horário previsto, dado um prazo para 

a chegada dos alunos em atraso. Durante este período, distribuíram-se os questionários de avaliação 

da atividade, e pediu-se que os alunos respondessem as duas primeiras questões, de cunho aberto: 

“Você teve algum contato anterior com softwares de simulação? Se sim, qual(is), e em que contexto?”; 

e “Comente sobre fatores que você considera importantes ao intervir em áreas centrais”. As mesmas 

perguntas foram propostas verbalmente, à turma como um todo, gerando uma breve conversa sobre 

os temas. A intenção destes questionamentos foi preparar os alunos cognitivamente para os conceitos 

e raciocínios a serem acessados durante a atividade. 

Em seguida fizemos uma demonstração do Game of Life usando o NetLOGO. Os alunos tiveram 

acesso à ferramenta diretamente, com a chance de manipular o modelo do Game of Life, representado 

em uma aplicação de NetLOGO distribuída através do sistema online da disciplina. Enquanto 

operavam a abertura dos arquivos, explicamos aos alunos que as atividades seriam feitas em equipes 
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(duplas ou trios). Os próprios alunos montaram as equipes, na prática determinadas pela posição em 

que já se encontravam sentados nas bancadas de trabalho.  

Figura 83 - Mini-Life: Aplicação do Game of Life apresentada aos alunos 

 
FONTE: Elaborado a partir de modelo de SANTA FE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2017 

 

Preparada a abertura dos arquivos, foram explicadas as regras básicas do Game of Life e pediu-

se, em conversa aberta, que os alunos previssem o comportamento das células em situações de 

exemplo, demonstradas na projeção do datashow. O processo de contato inicial com o software, 

abertura do modelo do Game of Life através do sistema online e manipulação da interface, durou 15 

minutos. 

Em seguida, os alunos foram introduzidos ao modelo “Vida Urbana”. De início, foi apresentada a 

interface de geração de “mundo” com seus parâmetros respectivos e a linguagem gráfica do modelo. 

Nossa abordagem para a apresentação das ferramentas e parâmetros foi de prestar o mínimo de 

instrução, auxiliar com dúvidas quando requisitados, e observar, caminhando pelo laboratório, os 

comportamentos e iniciativas dos alunos. 

Pediu-se que os alunos gerassem uma área de intervenção de acordo com parâmetros escolhidos 

por eles, executassem uma simulação de 50 anos, observassem o comportamento dos autômatos 

celulares e o quadro de monitoramento histórico, e discutissem abertamente os resultados da 

simulação. Os alunos perceberam o potencial de alastramento de espaços “vazios”. Esta etapa durou 

20 minutos. Percebemos que uma das equipes utilizou a ferramenta de “edição” da área de trabalho 

para reproduzir, de forma abstraída baseada em memória, o bairro de Petrópolis, área que seria alvo 

de estudos do Projeto Integrado – demonstrando um interesse pela maior contextualização da 
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atividade, e uma iniciativa de experimentar com as possibilidades oferecidas pela ferramenta – ainda 

que não tivesse sido feita nenhuma instrução nesse sentido (Figura 84). 

Figura 84 - Reprodução da área de intervenção do Projeto Integrado, construída por alunos 

 
FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
Após o reconhecimento da simulação, foram reveladas aos alunos as regras subjacentes de 

mudança de uso, tanto em termos gerais, quanto na forma do código subjacente – deixando claro que 

não seria necessária para o uso da ferramenta a manipulação do código de programação. 

Apresentamos também os modos alternativos de visualização que exibem as chances de alteração de 

uso do solo e a simulação diária de ocupação da área de intervenção.  

Procedemos então com a apresentação dos parâmetros que permitem aos planejadores interagir 

com o modelo. Apresentamos os parâmetros de “incentivo ao uso do solo” e sugerimos que os grupos 

experimentassem com diferentes configurações em uma série de tentativas de simulação, tomando 

nota dos resultados expostos nos quadros de monitoramento de uso do solo93. O plano previa uma 

breve experimentação com esses parâmetros, mas os alunos demonstraram interesse de continuar 

com as tentativas, estendendo essa etapa por 20 minutos. Após estas primeiras iterações, explicamos 

o conceito de gasto de recursos associado aos incentivos de uso, e demonstramos as ferramentas de 

intervenção urbana que, ao contrário dos “investimentos” representados por parâmetros gerais, 

requerem mais atenção espacial sobre a intervenção. Os alunos experimentaram por mais 10 minutos 

com as ferramentas de intervenção. 

Com os alunos já familiarizados com conceitos de complexidade e simulação urbana, com todas 

as funções de simulação e intervenção presentes no modelo “Vida Urbana”, concluímos a primeira 

                                                             
93 Sugerimos a tomada de capturas de tela, e a inserção destas em um documento de textos com a identificação 
de cada experimento de simulação. 
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fase da atividade e partimos para a etapa seguinte: a apresentação do problema de planejamento 

urbano. 

A etapa seguinte constou da apresentação do problema de planejamento urbano. Pedimos que 

os alunos importassem a configuração urbana usada como modelo para a simulação, de forma que 

todos trabalhassem com a mesma situação-base. Pedimos que os alunos fizessem a leitura visual e 

descrição da fração urbana representada, e discutissem sobre a configuração de usos do solo e 

possíveis origens históricas. Em seguida, propusemos a tarefa a ser resolvida: intervir sobre a área de 

trabalho buscando atingir, ao final de 50 anos, a maior redução possível de terrenos vazios, com o 

menor gasto de recursos. Pediu-se que os alunos propusessem ao menos três planos distintos de 

intervenção e simulassem os resultados. Não determinamos limites de recursos, de maneira a 

possibilitar a livre experimentação. A tarefa propunha a entrega, via sistema online da disciplina, de 

um relatório simples, incluindo imagens da simulação e dos dados (gráfico de uso do solo, registro das 

intervenções e recursos gastos) e breves comentários. 

Observamos que, de acordo com o plano original, os alunos teriam ao menos 30 minutos para 

experimentar com as simulações, mas devido à alteração no horário de início da atividade e ao 

andamento das etapas anteriores distinto do previsto, este tempo ficou restrito a aproximadamente 

10 minutos. A solução encontrada foi estender a atividade durante o horário livre reservado após o 

horário da aula, e usar o questionário escrito para suprir parte das funções do debriefing. Permitiu-se 

aos alunos que completassem as simulações após o término do horário previsto, e entregassem os 

questionários e relatórios até o final do dia.  

Utilizamos, assim, o horário estendido após o término das duas horas-aula agendadas, para 

acompanhar a execução da atividade e assessorar os grupos. A estratégia de acompanhamento foi de 

observação das ações dos grupos sem intervenção, a não ser quando requisitada. As equipes 

demonstraram, durante este período, domínio da ferramenta dentro dos padrões esperados. Houve 

poucas dúvidas de uso, e apenas um erro de funcionamento do modelo detectado em um caso 

específico. Apesar do término do horário pré-estabelecido de aula, todos os grupos mantiveram-se 

em sala trabalhando até obter resultados que consideraram satisfatórios, e não houve sinal de 

dispersão ou perda de concentração, o que consideramos como resultado do potencial de 

engajamento das ferramentas de jogos de simulação. Um questionamento que registramos foi em 

relação ao valor real dos recursos registrados na simulação, e qual seria um valor “alto” ou “baixo”. A 

resposta que passamos foi de que essa valoração teria que ser feita de modo relativo, comparando 

casos distintos, e buscando o melhor custo/benefício em relação à conservação do patrimônio, 

redução de espaços vazios e economia de recursos. 
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6.4 Simulação Urbana: Resultados 

 

A atividade gerou sete relatórios, feitos pelos grupos de alunos e entregues via sistema online 

até o final do dia, e 14 questionários, que foram entregues com as observações dos alunos sobre a 

atividade. Novos questionários foram aplicados após o final da segunda unidade, inserindo a 

metodologia BLA com o intuito de avaliar a experiência de usuário dos alunos em relação ao software 

e ao modelo de simulação. Apresentamos, da Figura 85 à Figura 91 as simulações com os melhores 

resultados (com menor número de células resultantes vazias) apresentadas por cada um dos sete 

grupos. 

6.4.1 Simulação urbana: Relatórios 

 
Figura 85 – Simulação 1: intervenção em espaços livres e institucionais; incentivo a usos residenciais 
comerciais/serviço e misto (investimento total: 1075) 
 

  
FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 

Figura 86 – Simulação 2: intervenção em espaços livres, criação de usos residenciais e 
comerciais/serviços (investimento total: 910) 
 

  
FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 

Figura 87 - Simulação 3: Criação de usos mistos, espaços livres e institucionais (investimento total: 
1674) 
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FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
 

Figura 88 - Simulação 4: Criação de usos: residencial e comércio/serviços; e incentivo a usos: 
residencial, comércio/serviços, conservação do espaço público (investimento total: 330) 
 

  
FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
 
 

Figura 89 - Simulação 5: conservação de edifícios em locais variados. Incentivo a usos 
comercial/serviço, espaços públicos (investimento total: 2019) 
 

  
FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
 
 

Figura 90 – Simulação 6: intervenção em espaços livres; incentivo a usos residenciais e conservação 
do espaço público (investimento total: 995) 
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FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
 
 

Figura 91 - Simulação 7: Criação de usos institucionais, mistos, espaços livres, e conservação 
patrimonial. Conservação do espaço público (investimento total: 861) 

  
FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 

 
Os resultados apresentados nos levam a algumas considerações a respeito do modelo de 

simulação proposto: não surgiu, entre o conjunto das propostas entregues, uma estratégia singular 

capaz de reduzir a quantidade de espaços vazios ao final do período de simulação. A estratégia que 

teve mais sucesso em reduzir vazios (Figura 85) consistiu de uma combinação de criação de espaços 

livres e edificações institucionais, e o incentivo a usos diversificados. A estratégia que conseguiu 

reduzir o número de vazios com menor investimento (Figura 88) usou da ocupação cuidadosa de 

edifícios vazios com usos diversificados, e o incentivo a usos diversos e conservação do espaço público 

ao longo do tempo. Estes resultados correspondem aos objetivos traçados durante a criação do 

modelo, e validam a calibragem para estes casos hipotéticos.  

Uma atenção especial pode ser dada aos resultados do grupo que reproduziu o bairro de 

Petrópolis. A reprodução baseou-se na criação de um eixo de uso fortemente comercial (Figura 84) as 

simulações feitas pelo grupo a partir deste caso e incluídas no relatório resultaram na dissolução deste 

eixo (Figura 92)– fato que atribuímos à análise proximal das ferramentas de autômatos celulares, que 

por si só não levam em conta tendências geradas por eixos lineares. Ainda que o modelo permita a 

inclusão no cálculo de “tendências socioespaciais” para conversão em direção a usos pré-
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selecionados, estes são aplicados globalmente sobre a área de estudo, e certos aspectos espaciais são 

perdidos na abstração da simulação. 

Figura 92 – Quatro Simulações do "bairro Petrópolis" -  50 anos, sem intervenção 

  
 

  
 

FONTE: Elaborado pelos alunos durante o experimento 
 
Um outro efeito evidenciado por essas simulações, e que havia sido explicado aos alunos durante 

a introdução dos conceitos de simulação é que, por tratar-se de um modelo estocástico de 

comportamentos complexos, um mesmo caso-base pode gerar respostas distintas baseadas em 

pequenas flutuações.  É necessário, portanto, executar diversas iterações de simulação a partir dos 

mesmos parâmetros para encontrar as tendências gerais de alteração de uso do solo. 

 

6.4.2 Simulação urbana: Questionários 

 

Os resultados dos questionários entregues à turma estão representados integralmente em 

gráficos presentes no Apêndice F. Destacamos a seguir os aspectos mais relevantes dos resultados.  

As duas primeiras questões foram respondidas antes do início das atividades. A primeira questão 

sondou os alunos sobre contato anterior com software de simulação. De 14 alunos que responderam 

o questionário, 11 disseram que tinham utilizado, identificando principalmente softwares de conforto 

ambiental (10 alunos), referindo-se às simulações físicas (de iluminação/ventilação/ruído) 

relacionadas aos estudos de conforto. Três alunos identificaram o software CityEngine, utilizado na 

experiência do semestre anterior, descrita no Capítulo 5, como sendo um software de simulação – de 
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fato, essa ferramenta pode “simular” alterações no uso do solo urbano, gerando informações visuais 

e relatórios de dados, mas apenas a partir de inserção manual dessas alterações, e não a partir da 

modelagem de interações. Percebemos que os alunos compreendem o conceito mais amplo de 

simulação, mas ainda não tinham tido contato com os modelos espaciais e comportamentais de 

alteração de uso do solo. 

Figura 93 - Contato com ferramentas de simulação (esq) e indicação das ferramentas (dir) 

  
FONTE: Elaboração própria 

 

A segunda questão, feita com o objetivo principal de suscitar a discussão sobre os conceitos e 

temáticas da atividade e direcionar a cognição dos alunos no sentido de pensar estratégias de 

intervenção em áreas centrais, questionava quais seriam os fatores importantes neste tipo de 

intervenção. Seis alunos incluíram a “diversidade de usos” como fator importante; três mencionaram 

o respeito ao tombamento e/ou a preservação de arquitetura de valor patrimonial; três mencionaram 

ações de mobilidade urbana; outros três, a garantia de uso do espaço público. Foram ainda 

mencionados por dois alunos cada: a inclusão de áreas verdes/livres públicas; a presença de 

edificações institucionais/culturais, o incentivo ao uso residencial e o respeito às dinâmicas urbanas 

existentes. Treze outras questões foram mencionadas por um aluno, cada. Estas respostas indicam 

que os alunos já estavam familiarizados, no início da atividade, com os conceitos e temáticas básicas 

envolvidas na atividade, a partir de conhecimentos obtidos em semestres anteriores e na semana 

introdutória do Projeto Integrado. 

 

 

 

Figura 94 – Fatores importantes para intervenção em áreas urbanas centrais 
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FONTE: Elaboração própria 

 

A terceira questão indica uma reflexão sobre as soluções encontradas pelos grupos durante o 

experimento de simulação urbana. Seis alunos mencionaram cada uma das opções de: realizar 

intervenções em espaços públicos; intervir para ocupar edificações vazias; e preservar o patrimônio 

arquitetônico. As ações de incentivo ao uso comercial; manutenção do uso residencial; criação de usos 

mistos; criação de usos institucionais; e investimento na conservação de áreas próximas a áreas com 

edifícios vazios; foram mencionadas por três alunos, cada uma. Dois alunos mencionaram a 

conservação de espaços públicos, e outras três ações foram mencionadas por um aluno, cada. Estas 

respostas se alinham, por um lado, com os resultados da questão anterior, e por outro, com as regras 

do modelo de simulação trabalhado, no qual a presença de edificações vazias afeta a vitalidade das 

áreas ao redor, e gera o abandono de novas edificações. 

Figura 95 – Estratégias de planejamento utilizadas 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
A quarta questão direcionou os alunos à reflexão sobre a relação com a tecnologia, perguntando-

lhes sobre as dificuldades sentidas durante a execução da atividade. Três alunos mencionaram o 

controle de gastos de recursos, três mencionaram dificuldades com a interface do programa, três com 

o domínio da manipulação da ferramenta, e outros três mencionaram ter tido dificuldade em 
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entender como influenciar os espaços para evitar a criação de vazios. Dois alunos mencionaram 

problemas com deficiências e erros no programa, e quatro outras particularidades foram mencionadas 

por um aluno, cada. Estes resultados demonstram que a adaptação à nova ferramenta pode 

apresentar desafios, ainda que todos os grupos tenham tido sucesso na realização da atividade, e 

evidenciam uma das limitações do NetLOGO: a interface de tela única, com pouca atenção prestada à 

legibilidade e atratividade ao usuário. Demonstram também o esforço dos alunos no sentido de 

compreender as regras e interações do sistema complexo proposto a eles.  

Figura 96 - Dificuldades no uso da ferramenta 

 
FONTE: Elaboração própria 

 
A questão seguinte representou numericamente a relação entre os usuários e a ferramenta. A 

percepção acerca da dificuldade em usar a ferramenta, representada a partir de uma “nota” de 1 (mais 

simples) a 5 (mais complexa), teve resposta média 2,21, e não foi marcada com nota 5 (máxima) por 

nenhum aluno, indicando uma relativa facilidade de uso.  

Figura 97 - Dificuldade no uso da ferramenta: escala de 1(azul mais fácil ) a 5 (mais difícil) 

 
FONTE: Elaboração própria 
 

A sexta questão buscou quantificar a percepção dos alunos da adequação da ferramenta  

(NetLOGO) e do experimento (simulação urbana de área central), às temáticas do semestre94, com a 

mesma escala de 1 (menos adequado) a 5 (mais adequado). A relação entre ferramenta e experimento 

                                                             
94 Precisamos descartar a questão acerca da adequação da ferramenta à atividade, devido a um erro de 
impressão no formulário entregue. 
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obteve média 3,17, e entre experimento e temáticas semestrais, média 3,85. A Figura 98 demonstra 

a distribuição destas avaliações entre os respondentes. 

Figura 98 - Adequação da atividade ao semestre (dir) 
 

 
                                 FONTE: Elaboração própria 
 
O sétimo item constou de uma questão aberta que abria espaço para os alunos inserirem 

quaisquer outros comentários que tivessem acerca da ferramenta e da atividade. O comentário mais 

comum foram menções de que a atividade foi interessante/boa/pertinente, com a presença em seis 

respostas. Dois alunos mencionaram que a ferramenta auxilia na compreensão das transformações 

de uso do solo, e dois opinaram que o uso do software foi de fácil assimilação e intuitivo.  

Figura 99 – Outras observações sobre a atividade 

 

    FONTE: Elaboração própria 
 

Doze outras observações surgiram uma única vez. Sete delas podem ser consideradas positivas e 

mencionavam: o dinamismo do experimento; a interatividade; o potencial de auxílio para o 

planejamento urbano; a possibilidade de aplicação em cidades reais; a proximidade da linguagem com 

a do jogo digital; a facilidade de visualização de resultados; e a presença do raciocínio de gestão de 

recursos, pouco presente nas atividades regulares do curso. Cinco comentários apresentaram críticas 

em relação a limitações da aplicação: necessidade de melhorar interface; flexibilizar os intervalos de 

tempo da simulação; necessidade de “câmera lenta” para acompanhamento das transformações; 

necessidade de integração a outras disciplinas como parte do processo de projeto; e o caráter 

subjetivo da ferramenta. 
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Como comentado, não tivemos a chance de executar a etapa de debriefing após a atividade, 

mesmo com a extensão para além do horário previsto. Desta maneira, a reflexão sobre os conceitos 

e a fixação de conhecimentos ficou restrita ao questionário aplicado. Com o intuito de verificar as 

opiniões em relação à atividade em um momento mais avançado do semestre, aplicamos um novo 

questionário escrito, utilizando a metodologia de BLA (Bipolar Laddering), três meses após a 

finalização da atividade, em um momento em que os alunos já haviam finalizado suas propostas de 

ação para a área de intervenção do Projeto Integrado, e trabalhavam em seus projetos e planos. 14 

alunos responderam a esse segundo questionário. 

O questionário BLA iniciou-se com duas questões acerca das ações realizadas na simulação, no 

início do semestre, e no Projeto Integrado, ao longo do semestre, para preparar os alunos para fazer 

uma comparação entre as das atividades. A questão sobre a adequação entre a atividade de simulação 

e as temáticas do semestre foi então refeita, resultando em uma qualificação média de 2,93 (contra 

3,85 no primeiro levantamento). Esta observação indica que a atividade teve maior correspondência 

às discussões feitas no início do semestre, mas distanciou-se das propostas efetivadas pelos alunos ao 

longo do Projeto Integrado. Uma das possíveis razões para esse distanciamento é a segmentação dos 

alunos em grupos temáticos: cada uma das equipes, no Projeto Integrado, trabalha na segunda 

metade do semestre com projetos setoriais, como intervenções viárias, projetos para o espaço público 

e privado, e planos de proteção patrimonial, alguns dos quais contém práticas que não são simuladas 

no modelo (por exemplo, a mobilidade e fluxo de veículos).  

De acordo com a metodologia BLA, os alunos citaram pontos “positivos” e “negativos” 

relacionados à atividade, e indicaram notas para cada um destes. O Quadro 18 agrupa os resultados 

deste levantamento. No que diz respeito aos aspectos positivos, os alunos identificaram qualidades 

inerentes à simulação urbana: o aspecto temporal, o pensamento holístico e a observação das 

interações entre elementos. Outros aspectos citados indicam a função da atividade como estímulo à 

reflexão sobre conceitos de planejamento – que era o objetivo principal da atividade. Os resultados 

negativos refletem a principal fragilidade da ferramenta: o caráter “genérico”, pouco específico da 

simulação. Os alunos do sétimo período têm um retrospecto de trabalho com aprendizagem situada 

durante todo o curso de arquitetura, e o caráter abstrato e isolado da atividade ficou visível em sua 

avaliação.  Outras observações indicaram problemas com a interface e o manuseio da ferramenta – 

fato que contrasta com opiniões de outros alunos que assinalaram a sua facilidade de uso. Esta 

contradição reflete as diferenças de abordagem e de familiaridade que os alunos têm individualmente 

ao utilizar ferramentas tecnológicas, e sugerem que é necessário acompanhar a compreensão que 

cada um tem dos sistemas durante a execução da atividade. 
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Quadro 18 - Simulação Urbana: Avaliação BLA  
 

% citação Nota média Aspecto positivo identificado 

28,6 9,25 Ferramenta intuitiva/de fácil manuseio 

21,4 9 Reflexão sobre a situação futura 

14,3 8,5 Compreensão do efeito dos usos do solo na vitalidade urbana 

7,1 10 Reflexão sobre a situação presente 

7,1 10 Pensamento “macro” sobre a cidade 

7,1 10 Combinação de diversos conceitos urbanísticos 

7,1 10 Possibilidade de obtenção de muitos resultados 

7,1 10 Função para indicar preservação de edifícios históricos 

7,1 9 Reflexão sobre interação entre lote e entorno 

7,1 9 Aspecto lúdico 

7,1 9 Simulação de caráter objetivo 

7,1 9 Compreensão sobre funcionamento do tecido urbano 

7,1 8 Reflexões sobre o centro histórico 

7,1 8 Estimula reflexão e criação de estratégias de planejamento 

7,1 8 Inclui visão sobre custos das propostas 

% citação Nota média Aspecto negativo identificado 

28,6 4,75 O caso simulado é pouco específico 

21,4 7 Dificuldade de manuseio/ ferramenta pouco intuitiva 

21,4 2,67 Falta integração com atelier semestral 

14,3 7 O programa apresenta limitações 

7,1 6 Dificuldade de domínio dos resultados 

7,1 6 Interface ruim 

7,1 5 Falta de arcabouço teórico 

FONTE: Elaboração própria 
 
O último quesito do questionário de BLA pede que os alunos indiquem maneiras de melhorar 

cada um dos pontos, positivos e negativos, citados anteriormente. Mais uma vez, a principal avaliação 

feita pelos alunos foi a de que seria necessária uma maior aproximação entre a atividade e o contexto 

real no qual trabalham durante o semestre, bem como um maior detalhamento e verossimilhança da 

simulação. 
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6.4.3 Simulação urbana: Considerações sobre o experimento 

 
Consideramos que a atividade de simulação urbana, realizada em caráter de implementação 

piloto, atingiu seus objetivos mais gerais, descritos na seção 6.1 deste capítulo: testamos com sucesso 

a possibilidade de construir um modelo de transformação de uso do solo que representa conceitos 

gerais relacionados às intervenções em áreas centrais; e experimentamos a possibilidade de trabalhar 

um software de simulação de mudança de uso do solo em um contexto de ensino de planejamento 

urbano.  

O modelo utilizado apresentou versatilidade na geração de resultados, e os parâmetros criados 

para a tarefa (redução de vazios e economia de investimentos) estimularam abordagens variadas da 

parte dos grupos. Em sala de aula, o primeiro fator constatado foi a novidade dos conceitos de 

complexidade e das ferramentas de simulação urbana, às quais os alunos não tinham acesso anterior. 

Os alunos apresentaram boa receptividade à atividade e mostraram-se concentrados durante todo a 

duração do experimento – percepção que reflete as observações da literatura sobre o engajamento 

em jogos de simulação (HOFSTEDE, CALUWÉ, PETERS, 2010). A facilidade que apresentaram, em geral, 

em manipular a ferramenta corrobora as observações sobre as competências dos alunos que 

compõem uma geração de “nativos digitais” (CROCCO, OFFENHOLLEY e HERNANDEZ, 2016) – apesar 

das deficiências de interface inerentes ao software NetLOGO. Os alunos também apresentaram 

maturidade e domínio suficiente das qualidades de trabalho em grupo, de forma que as discussões 

ocorreram sem maiores dificuldades e as tarefas foram executadas eficientemente. 

Os principais ganhos cognitivos apresentados pelo experimento estiveram no estímulo à reflexão 

sobre as relações entre usos do solo em um ambiente complexo, e na associação de ações e 

intervenções urbanas a recursos restritos, fator ainda pouco discutido ao longo das atividades de 

Planejamento Urbano. O modelo pode ser atualizado para enfatizar as relações de custo, gerando 

mais gráficos e relatórios, e formas de restrição relativa ou absoluta aos recursos disponíveis para o 

planejamento.  

O experimento confirmou, também, os desafios na aplicação das tecnologias de simulação 

urbana. Por um lado, as restrições de tempo para a execução do exercício (agravadas pelo adiamento 

no início da atividade, devido ao atraso dos alunos em comparecer à aula no horário das 13h00) 

prejudicaram as possibilidades de discussão e inviabilizaram a etapa de debriefing, considerada 

essencial para a construção e retenção de conhecimento em atividades de simulação (KRIZ, 2003; 

CROOKAL, 2010; OHNMACHT, ARX e SCHICK, 2015). Pelo mesmo motivo, as ferramentas de simulação 

diária, que suscitam a discussão de outras temáticas relacionadas à vitalidade urbana foram 
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apresentadas, mas não incluídas no exercício de simulação. Novos experimentos utilizando essa 

ferramenta e metodologia terão que ser agendados com maior espaço de tempo para 

desenvolvimento e amadurecimento das atividades. 

Por outro lado, a maior deficiência apresentada pela atividade foi a falta de especificidade do 

modelo, e de proximidade com a realidade de projeto. O uso de situações hipotéticas é aceito nas 

metodologias construcionistas, mas apresenta-se como ponto falho em práticas de aprendizagem 

situada. Esta escolha, no entanto, foi consciente: o modelo foi construído de forma propositalmente 

genérica e abstraída, devido à escassez de recursos que possibilitem a simulação real de um espaço 

urbano no contexto da cidade de Natal/RN – e portanto a atividade foi sugerida apenas como uma 

introdução de conceitos e estímulo à discussão, e não como um ferramenta de auxílio ao projeto. O 

modelo pode ser desenvolvido de maneira a aumentar sua sofisticação com inclusão de outros 

elementos, como elementos lineares atratores de crescimento/mudança de uso, tráfego 

veicular/peatonal representado por agentes, e verticalização de edificações – mas irá em todos os 

casos esbarrar nas limitações das ferramentas de autômatos celulares e do software NetLOGO.  

Levantamos, portanto, três possibilidades para aplicações futuras de ferramentas de simulação 

urbana no curso de Arquitetura e Urbanismo:  

1) O modelo atual pode ser aprofundado e ampliado, e usado como representação de áreas de 

projeto real estudadas pelos alunos. 

2) O modelo atual pode ser inserido em semestres introdutórios do curso, quando do início da 

discussão de conceitos relativos à vitalidade urbana e diversidade de usos, ou mesmo fora do 

curso, em atividades que independam da integração com um projeto específico. Nestes 

casos, o foco no planejamento urbano seja mais conceitual, e o prejuízo causado pela pouca 

especificidade e detalhamento do modelo seriam reduzidos, enquanto seus ganhos 

cognitivos seriam mantidos. 

3) A médio/longo prazo, a prioridade deve estar no desenvolvimento de um novo modelo, 

baseado em ferramentas mais sofisticadas, desde que seja possível ter acesso aos dados 

georreferenciados necessários para alimentar a simulação. 

Não obstante os desafios enfrentados, que consideramos inerentes à inovação e perfeitamente 

aceitáveis em uma implementação piloto, podemos vislumbrar os benefícios oferecidos pela 

integração das ferramentas de simulação urbana, e nos propomos a continuar o desenvolvimento dos 

experimentos relacionados a essas aplicações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Comentamos, ao longo deste estudo, sobre a inovação e as condições que a originam e 

permitem que seja transformada de uma ideia ou anseio em uma prática e uma mudança de 

paradigma. Este estudo originou-se em reflexões internas frente a uma prática de ensino 

inovadora – o workshop de projetos em arquitetura e urbanismo – e na intenção de conhecer e 

testar o limite de tecnologias inovadoras no campo do conhecimento do planejamento urbano. 

O processo de encontrar as relações possíveis entre estas duas esferas distintas nos levou 

a um percurso de construção de conhecimentos relativos à teoria pedagógica, ao 

desenvolvimento e aplicação de tecnologia computacional, e aos campos do saber que se 

propõem a organizar nossa compreensão da sociedade urbana do século XXI. A pesquisa sobre 

a tecnologia nos impeliu a explorar o potencial de novas ferramentas, a tornar-nos aprendizes 

de seus meios e práticas. As reflexões pedagógicas nos permitiram reavaliar nosso papel e nossa 

atuação enquanto docentes no ensino superior. As novas avaliações sobre o conteúdo dos 

estudos urbanos nos conduziram a pensar a disciplina através da ótica da complexidade. Desta 

imersão em conhecimentos variados, buscamos encontrar as relações e interações que 

permitissem a emergência de uma compreensão integrada dos conceitos e temáticas, 

raciocínios e práticas abordados por esses campos do saber. Nossa proposta de integração de 

conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo (TPACK) no ensino do planejamento 

urbano é em si, desta feita, um resultado – dentre os muitos possíveis na teia de elementos que 

forma o contexto em que está situado – das interações no sistema complexo da pesquisa. 

Esta tese corresponde, portanto, a um corte no tempo demonstrando uma interpretação 

particular que emerge da rede de interações entre ensino, tecnologia e conhecimentos 

disciplinares. Esta interpretação está representada pelo instrumento de projeto instrucional 

apresentado na seção 4.8 e testado nos capítulos 5 e 6. A experimentação em sala de aula 

indicou que esse instrumento, enquanto elemento de organização dos conhecimentos e 

preparação para as práticas de integração TPACK, foi capaz de sistematizar raciocínios e ações – 

mas que é o conhecimento e a correta aplicação das teorias e práticas pedagógicas, de forma 

compatível aos recursos disponíveis, que pode viabilizar o sucesso das atividades de ensino 

propostas. 

Pudemos implementar duas atividades de integração, que apresentam, neste ponto, graus 

distintos de maturidade. A implementação de modelagem procedural, realizada em três 

oportunidades, apresentou bom grau de adequação entre ferramenta, conhecimentos e 
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tecnologia, e já indica caminhos possíveis para sua adoção no curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UFRN. A simulação urbana, por sua vez, representa um campo mais amplo e complexo, com 

interpretações numerosas e distintas em abordagem e profundidade. Nossa implementação, 

realizada em um contexto de recursos limitados, teve resultados que, por um lado, apontam 

para a viabilidade de seu uso em sala de aula, e por outro, para a necessidade de maior 

sofisticação das ferramentas e aprofundamento dos dados usados, visando a continuidade de 

seu uso no contexto do Projeto Integrado do sétimo período do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN. 

Em resposta à hipótese levantada no início da pesquisa, nossa avaliação dos experimentos, 

em ambos, os casos, indicou que, não apenas foi viável trabalhar no ensino de graduação com 

ferramentas tecnológicas que representam campos de inovação avançada nas práticas de 

planejamento urbano, como essa implementação pôde ser realizada utilizando como recursos, 

essencialmente, a estrutura já existente no Departamento de Arquitetura (Laboratório de 

Informática), o tempo de aula cedido pelos docentes das disciplinas integradas à atividade, e o 

tempo e esforço de projeto e desenvolvimento da atividade, em si. O caráter reduzido dos 

experimentos – ocorridos durante o período de uma ou duas aulas, tendo como participantes 

apenas os alunos e docentes já envolvidos nos componentes curriculares – foi condizente com 

os recursos disponíveis, mas também com o caráter de implementação piloto das inovações 

propostas. 

A atitude de alunos e docentes frente à atividade foi de receptividade em todos os 

momentos, desde a proposição dos experimentos, à sua implementação e avaliação. 

Observamos que a participação dos alunos na atividade ocorreu como parte das atividades 

curriculares nas quais estavam inscritos, mas a resposta aos questionários foi totalmente 

voluntária. Ainda que os resultados coletados não tenham representado a totalidade dos alunos, 

consideramos positivo o nível de adesão e a profundidade das respostas oferecidas, em especial 

tendo em vista a constante demanda por tempo e atenção geradas pelas atividades do curso de 

Arquitetura e Urbanismo: destacamos que os experimentos realizados nos semestres 2016.2 e 

2017.1 coincidiram com o período de avaliações e finalização de trabalhos acadêmicos do curso. 

Consideramos que a metodologia de avaliação utilizada nos rendeu importantes resultados 

no que diz respeito à atitude dos aprendizes frente às atividades de integração de tecnologia. 

Os dados qualitativos e quantitativos revelados pelos questionários prévio e subsequente, e 

pelos questionários de Bipolar Laddering produziram registros de opiniões com grande 

abrangência e considerável profundidade – e pudemos perceber resultados positivos derivados 
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de sua implementação a partir dos ajustes que foram feitos nos experimentos de modelagem 

procedural nos semestres 2016.2 e 2017.1, com base no feedback dos participantes. A natureza 

da metodologia também se mostrou adequada ao universo de participantes – turmas de alunos 

pouco numerosas, mas com maturidade suficiente para opinar sobre questões tecnológicas, 

pedagógicas e de conteúdo. 

Pudemos observar que a avaliação positiva dos experimentos esteve alinhada, 

essencialmente, com as indicações da literatura. As ferramentas tecnológicas apresentaram 

benefícios de engajamento dos alunos nas atividades, forneceram auxílio de produção às tarefas 

propostas, e ao fazê-lo, suscitaram a construção de novas perspectivas, conhecimentos, e a 

emergência de novos paradigmas para o processo de planejamento e projeto. As metodologias 

de aprendizagem situada e experiencial tiveram maior sucesso na medida em que se 

aproximaram mais do contexto dos alunos e da realidade de planejamento projeto sobre a qual 

pretendem agir. As abordagens de ensino construtivista permitiram o desenvolvimento 

autônomo, pelos alunos, de conhecimentos sobre conceitos e práticas de planejamento urbano.  

No que diz respeito às novas perspectivas propostas aos alunos, registramos a reação 

positiva à inclusão de dados quantitativos: um “alvo” populacional para o adensamento, na 

primeira atividade, e o registro de recursos investidos na gestão urbana, na segunda atividade, 

como ponto de destaque dentro das inovações propostas que simbolizam a integração TPACK 

nas atividades. 

Os desdobramentos deste estudo seguem em direções variadas. Em escala local imediata, 

assumimos com os docentes do curso o compromisso de pensar e viabilizar a maior integração 

das ferramentas nos componentes curriculares planejamento urbano, em especial no caso da já 

amadurecida experiência de modelagem procedural. Estas iniciativas direcionam a 

implementação de um “currículo computacional ideal” no curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN – objetivo que passará, necessariamente, por mais esforços de divulgação e requisição de 

recursos que possibilitem a adoção, não apenas das ferramentas testadas em nossos 

experimentos, mas de softwares de outra natureza, como os voltados para SIG e modelagem 

paramétrica. 

Na esfera da pesquisa, a concepção do instrumento de integração TPACK é apenas um 

ponto inicial de nossa exploração das possibilidades de ensino de planejamento urbano com 

tecnologias avançadas. Novos esforços podem ser dedicados à experimentação com outras 

tecnologias, como os SIG e a realidade aumentada (ecoando os estudos já realizados neste 

sentido pelos professores Pilar Garcia e Ernesto Redondo, da Universitat Politècnica de 
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Catalunya). Uma outra perspectiva sobre os estudos que já fizemos poderia ser a análise 

comparativa para avaliação de ganhos cognitivos – resultados que pudemos inferir em nossa 

análise qualitativa, mas que não foram foco de abordagem científica direcionada neste trabalho.  

Vislumbramos caminhos de desenvolvimento do instrumento de projeto instrucional de 

integração TPACK que passam pelo suporte das Tecnologias da Informação e Comunicação, com 

a transformação de nossos quadros de caracterização de objetivos, definição de métodos, 

recursos utilizados, e resultados e avaliação, em métodos de entrada de um banco de dados 

integrado e acessível online. Esta plataforma poderia esclarecer integrações entre os campos, e 

a partir de um cadastro de referências indicar conjuntos de métodos e ferramentas que 

tornariam o instrumento um nexo de consulta e divulgação de experimentos pedagógicos. 

Particularmente interessante para nossas práticas de ensino de planejamento urbano será a 

ampliação dos testes de adequação entre ferramentas, conteúdos e métodos, que, se por 

enquanto nos surge na forma de considerações experienciais e observações qualitativas, pode 

ser pensado e organizado como um índice mensurável, e integrado à plataforma de projeto 

instrucional que passamos a sugerir. 

A continuidade do desenvolvimento destas propostas se nos apresenta, então, como um 

conjunto de possibilidades. Da mesma maneira que o decorrer desta pesquisa foi constituído a 

partir de anseios, descobertas, ajustes e mudanças de curso, não nos propomos a prever os 

resultados futuros das interações complexas entre nossas práticas profissionais, nosso contexto 

de inserção pedagógica e científica e o desenvolvimento de novos conhecimentos nas esferas 

da tecnologia e da compreensão dos fenômenos urbanos. Nosso encaminhamento será de 

aceitar que, assim como ocorre nos sistemas complexos representados pelas cidades, novos 

resultados irão emergir – e tentar, através da simplificação e abstração, compreender que 

indicações nos serão trazidas pela emergência dessa multiplicidade de próximos caminhos. 
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@Hidden attr vert_Rec_P = 1.5 

@Hidden attr vert_Rec_E = 1.5 

@Hidden attr vert_Rec_D = 1.5 

@Hidden attr Gab_Cor = 0  

@Hidden attr Veic_Cor = 0  

@Hidden attr Gab_Cor_Altura = 0 

@Hidden attr Habitantes_Cor = 0  

@Hidden attr UH_Pav = 1 

@Hidden attr Veic_UH_def = 1 

@Hidden attr Veiculos_ComServ = 1 

@Hidden attr Veiculos_Res = 1  

@Hidden attr Veiculos_Total = 1   

@Hidden  

@Range("Comercial/Serviço","Misto","Residencial Horizontal" ,"Residencial 

Vertical","Comercial/Serviço Vertical","Espaço Livre", "Vazio") 

 attr Uso = "Vazio"   

  

@Group("Índices Urbanísticos",0) @Range(0, 1) 

 attr Taxa_Ocupacao = 0.8 

 attr Taxa_Impermeabilizacao = 0.2 

@Range(0, 6) 

 attr Coef_Aprov_Basico  = 1.2 

 attr Coef_Aprov_Maximo  = 3 

@Range(0, 65) 

 attr Gabarito_Maximo  = 65 

 

@Group("Uso do Solo",1) @Range("Comercial/Serviço","Misto","Residencial Horizontal" 

,"Residencial Vertical","Comercial/Serviço Vertical","Espaço Livre", "Vazio", "Canteiro", 

"Automático") 

 attr Uso_do_Solo = "Automático" 

  

@Group("Parâmetros: Residencial Horizontal",2)  

 attr Coef_Aprov_Resid_Horiz  = rand (0.6,Coef_Aprov_Basico) 

 attr Ocup_Resid_Horiz  = rand (0.4,Taxa_Ocupacao) 

   

@Group("Parâmetros: Residencial Vertical",3)  
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 attr Coef_Aprov_Resid_Vert= rand (0.6,Coef_Aprov_Maximo) 

 attr Ocup_Resid_Vert  = rand (0.15,0.25) 

  

@Group("Parâmetros: Com/Serv Horizontal",4)   

 attr Coef_Aprov_ComServ  = rand (0.7,Coef_Aprov_Basico) 

 attr Ocup_ComServ  = rand (0.6,Taxa_Ocupacao) 

  

@Group("Parâmetros: Com/Serv Vertical",5) 

 attr Coef_Aprov_ComServ_Vert= rand (1.0,Coef_Aprov_Maximo) 

 attr Ocup_ComServ_Vert  = rand (0.15,0.25) 

  

@Group("Parâmetros: Misto",6)  

 attr Coef_Aprov_Misto_Total  = rand (1.2,Coef_Aprov_Maximo) 

 attr Coef_Aprov_Misto_ComServ  = rand (0.6,Coef_Aprov_Basico)  

 attr Ocup_Misto  = rand (0.6,Taxa_Ocupacao) 

 attr Ocup_Misto_Res = rand (0.15,0.25) 

 

@Group("Edifício",7) 

 attr Altura_Pav = 3  

 @Range ("1 por andar", "2 por andar", "4 por andar", "Automático") 

 attr UH_por_Pavimento = "Automático" 

 @Range ("1 por UH", "2 por UH", "3 por UH", "4 por UH", "4 por UH", "Automático") 

 attr Veiculos_por_UH = "Automático" 

 @Rangr (1,10) 

 attr Habitantes_por_UH = 4 

 @Range(0, 100) 

 attr Mover_X = 0 

 attr Mover_Y = 0  

 attr Mover_X_Topo = 0 

 attr Mover_Y_Topo = 0   

 @Range(0, 360) 

 attr Girar = 0 

 attr Girar_Topo = 0 

 @Range(20, 70) 

 attr m2_por_Veiculo_ComServ = 50 

 attr m2_por_Veiculo_Res = 120 

 

@Group("Divisões do Lote",8) 

 @Range(3, 20) 

 attr Recuo_Frontal = 3 

 @Range(0, 20) 

 attr Recuo_Esquerdo = 1.5 

 attr Recuo_Direito = 1.5 

 attr Recuo_Posterior = 1.5 

 

@Group("Visualização",9) 

 @Range("Volume", "Pisos", "Volume e Pisos", "Gabarito", "Habitantes", "Veículos") 

 attr Modo_Vis = "Volume e Pisos"  

 @Range (0,1000) 

 attr Limite_Vis_Hab = 250  

 @Range (0,1000) 

 attr Limite_Vis_Veic = 50 

 

//================ 

// COLORIR RUA/CALÇADA 

//================ 

Sidewalk --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  

 extrude (world.y, .15) 

 color (.8,.8,.8) 

Street --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  

 color (.6,.6,.6) 

Junction --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  

 color (.6,.6,.6) 

  

Joint --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  
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 color (.6,.6,.6) 

Crossing --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  

 color (.6,.6,.6) 

Freeway --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  

 color (.6,.6,.6) 

Roundabout --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else :  

 color (.6,.6,.6) 

LotCorner --> 

 Lot 

LotInner --> 

 Lot  

 

//======================= 

// LOTE LIVRE/CONSTRUIDO 

//======================= 

 

@StartRule 

Lot --> 

 case geometry.area < 2000 : 

      90%: set (Uso, "Residencial Horizontal") 

       Lote_Base 

      7% : set (Uso, "Comercial/Serviço") 

       Lote_Base 

      else : set (Uso, "Vazio") 

       Lote_Base 

 else: 50% : set (Uso, "Residencial Vertical") 

     Lote_Base 

    45% : set (Uso, "Comercial/Serviço")     

     Lote_Base 

    else: set (Uso, "Vazio") 

       Lote_Base 

        

Lote_Base --> 

 case Uso_do_Solo == "Residencial Horizontal" : set (Uso, "Residencial Horizontal") 

        Lote_Areas  

 case Uso_do_Solo == "Residencial Vertical" : set (Uso, "Residencial Vertical") 

        Lote_Areas  

 case Uso_do_Solo == "Comercial/Serviço" : set (Uso, "Comercial/Serviço") 

        Lote_Areas  

 case Uso_do_Solo == "Comercial/Serviço Vertical" : set (Uso, "Comercial/Serviço 

Vertical") 

        Lote_Areas 

 case Uso_do_Solo == "Misto" : set (Uso, "Misto") 

        Lote_Areas  

 case Uso_do_Solo == "Espaço Livre" : set (Uso, "Espaço Livre") 

        Lote_Areas  

 case Uso_do_Solo == "Vazio" : set (Uso, "Vazio") 

        Lote_Areas 

 case Uso_do_Solo == "Canteiro" : set (Uso, "Canteiro") 

        Lote_Areas 

 else : Lote_Areas 

 

Lote_Areas --> 

 set(plotArea, geometry.area) 

 report ("...Área Lote",plotArea) 

  report ("Potencial Área Projeção",Taxa_Ocupacao*geometry.area) 

  report ("Potencial Área Impermeável",Taxa_Impermeabilizacao*geometry.area) 

   report ("Potencial Aproveitamento Básico",Coef_Aprov_Basico*geometry.area) 

   report ("Potencial Aproveitamento Máximo",Coef_Aprov_Maximo*geometry.area) 

   set (Pot_Apr_Max, Coef_Aprov_Maximo*geometry.area) 

   Lote_Tipos 

 

Lote_Tipos --> 

 case Uso == "Residencial Horizontal" : Lote_Residencial 

 case Uso == "Residencial Vertical" : Lote_Res_Vert 

 case Uso == "Comercial/Serviço" : Lote_ComSer 

 case Uso == "Comercial/Serviço Vertical" : Lote_ComServ_Vert 

 case Uso == "Canteiro" : Lote_Canteiro 
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 case Uso == "Misto" : Lote_Misto 

 case Uso == "Espaço Livre" : Lote_Livre 

 else : Lote_Vazio 

  

//======================= 

// ESPAÇO LIVRE 

//=======================  

  

Lote_Livre -->  

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else : extrude (world.y, .15) 

   color (.2,.6,.2) 

 

 

//======================= 

// LOTE VAZIO 

//=======================  

  

Lote_Vazio --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else : extrude (world.y, .15)  

  color (.6,.6,.2) 

 

//======================= 

// CANTEIRO 

//=======================  

  

Lote_Canteiro --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else : extrude (world.y, .15)  

  color (.5,.6,.2) 

  

//======================= 

// RESIDENCIAL HORIZONTAL 

//=======================  

Lote_Residencial --> 

 setback(Recuo_Frontal) {street.front = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Resid_D} 

 

// Area Nao Ocupada do Lote  

Projecao_Resid_D --> 

 setback(Recuo_Direito) {street.right = Area_Recuo | remainder = Projecao_Resid_F} 

 

Projecao_Resid_F --> 

 setback(Recuo_Posterior) {street.back = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Resid_E} 

 

Projecao_Resid_E --> 

 setback(Recuo_Esquerdo) {street.left = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Resid_SAR} 

 

Projecao_Resid_SAR --> 

 set(projAreaRand, geometry.area) 

 Area_Nao_Ocupada 

 Resid_Checar_Ocup 

 

// Garantir Ocupacao < Max 

Resid_Checar_Ocup --> 

 case projAreaRand/plotArea > Ocup_Resid_Horiz : Projecao_Resid_Alterar_Ocup 

(geometry.area) //Projecao_Resid_Alterar_Ocup (geometry.area) // PARENTESES: AREA PROJECAO 

 else : Projecao_Res_Horiz_Terreo 

 

Projecao_Resid_Alterar_Ocup (Res_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_Resid_Horiz : Projecao_Res_Horiz_Terreo // Parar de 

diminuir recuos 

 else : shapeO (1,1,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: Projecao_Resid_Alterar_Ocup 

(Res_ocup_Area - geometry.area)} // Diminuir Projeção 

 

// Gerar volume 

Projecao_Res_Horiz_Terreo --> 

 extrude (world.y, .45) 

 color ("#f97d7d") 

 comp(f) {top : Projecao_Resid | side : Fachada} 

  

Projecao_Resid --> 

 set(projArea, geometry.area) 

 report ("..Total Ocupação",geometry.area/plotArea) 
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 extrude (world.y, floor(plotArea*Coef_Aprov_Resid_Horiz/geometry.area)*Altura_Pav)  

 set (Veic_UH_def, ceil(projArea*numPav/m2_por_Veiculo_Res)) 

 Res_Horiz_UH_Veic 

 

Res_Horiz_UH_Veic --> 

 case Veiculos_por_UH == "1 por UH" : set (Veic_UH_def, 1) 

     Res_Horiz_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "2 por UH" : set (Veic_UH_def, 2) 

     Res_Horiz_Massa  

 case Veiculos_por_UH == "3 por UH" : set (Veic_UH_def, 3) 

     Res_Horiz_Massa     

 case Veiculos_por_UH == "4 por UH" : set (Veic_UH_def, 4) 

     Res_Horiz_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "5 por UH" : set (Veic_UH_def, 5) 

     Res_Vert_Massa      

 else: Res_Horiz_Massa 

 

Res_Horiz_Massa -->  

 report (".Total Área Construída",projArea)  

 report (".Total Aproveitamento",projArea/plotArea) 

 report ("..Total Altura",floor(plotArea*Coef_Aprov_Resid_Horiz/projArea)*Altura_Pav) 

 report ("..Total Pavimentos",floor(plotArea*Coef_Aprov_Resid_Horiz/projArea)) 

 set (numPav, floor(plotArea*Coef_Aprov_Resid_Horiz/projArea)) 

 set (Veiculos_Res, Veic_UH_def) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_Res) 

 report ("..Total Habitantes", Habitantes_por_UH) 

 report (".Densidade Lote Resid em Hab/ha", Habitantes_por_UH/plotArea*10000) 

 report (".Total Veículos", Veic_UH_def) 

 Vis_Massa 

 split(y){ Altura_Pav: Res_Horiz_Piso }* 

  

Res_Horiz_Piso --> 

 comp(f){ top: Res_Horiz_Piso_Contar } 

 

Res_Horiz_Piso_Contar --> 

 color ("#f97d7d") 

 Vis_Piso 

 

//======================= 

// COMERCIAL / SERVIÇOS 

//=======================   

     

Lote_ComSer --> 

 setback(Recuo_Frontal) {street.front = Area_Recuo  | remainder = Projecao_ComSer_D} 

 

// Area Nao Ocupada do Lote  

Projecao_ComSer_D --> 

 setback(Recuo_Direito) {street.right = Area_Recuo | remainder = Projecao_ComSer_F} 

 

Projecao_ComSer_F --> 

 setback(Recuo_Posterior) {street.back = Area_Recuo  | remainder = Projecao_ComSer_E} 

 

Projecao_ComSer_E --> 

 setback(Recuo_Esquerdo) {street.left = Area_Recuo  | remainder = Projecao_ComSer_SAR} 

 

Projecao_ComSer_SAR --> 

 set(projAreaRand, geometry.area) 

 Area_Nao_Ocupada 

 ComSer_Checar_Ocup  

   

// Garantir Ocupacao < Max 

ComSer_Checar_Ocup --> 

 case projAreaRand/plotArea > Ocup_ComServ  : Projecao_ComSer_Alterar_Ocup 

(geometry.area) // PARENTESES: AREA PROJECAO 

 else : Projecao_ComSer_Terreo 

 

Projecao_ComSer_Alterar_Ocup (ComSer_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_ComServ  : Projecao_ComSer_Mover // Parar de 

diminuir recuos 

 else : shapeO (1,1,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: Projecao_ComSer_Alterar_Ocup 

(ComSer_ocup_Area - geometry.area)} // Diminuir Projeção 

 

// Alterar Base 

Projecao_ComSer_Mover --> 

 t(Mover_X,0,Mover_Y) 

 r(0,Girar,0) 

 Projecao_ComSer_Terreo 
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// Gerar volume 

Projecao_ComSer_Terreo --> 

 set (projArea, geometry.area) 

 extrude (world.y, .45) 

 color ("#1babdd") 

 Vis_Piso 

 comp(f) {top : Projecao_ComSer | side : Fachada} 

  

Projecao_ComSer --> 

 report ("..Total Área Projeção",projArea) 

 report ("..Total Ocupação",geometry.area/plotArea) 

 report ("..Total Altura",floor(plotArea*Coef_Aprov_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav) 

 report ("..Total Pavimentos",floor(plotArea*Coef_Aprov_ComServ/geometry.area)) 

 set (numPav, floor(plotArea*Coef_Aprov_ComServ/geometry.area)) 

 extrude (world.y, floor(plotArea*Coef_Aprov_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav)  

 ComSer_Massa 

 

ComSer_Massa -->  

 set (Veiculos_ComServ, floor(projArea*numPav/m2_por_Veiculo_ComServ)) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_ComServ) 

 set (Recuo_h, (numPav-2)*Altura_Pav) 

 report ("..Total Área Construída",projArea*numPav)  

 report (".Total Área Comercial/Serviços",projArea*numPav)  

 report ("..Total Aproveitamento",projArea*numPav/plotArea) 

 report (".Total Comercial/Serviços",projArea*numPav/plotArea) 

 report (".Total Veículos", Veiculos_Total) 

 report ("Recuo h", Recuo_h) 

 set (vert_Rec_F, 3+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_P, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_E, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_D, 1.5+Recuo_h) 

 Vis_Massa 

 split(y){ Altura_Pav: Res_ComSer_Piso }* 

  

Res_ComSer_Piso --> 

 comp(f){ top: Res_ComSer_Piso_Contar } 

 

Res_ComSer_Piso_Contar --> 

 color ("#1babdd") 

 Vis_Piso 

 

 

//======================= 

// RESIDENCIAL VERTICAL 

//======================= 

 

Lote_Res_Vert --> 

 set (Pot_Apr_Res_Vert, Coef_Aprov_Resid_Vert*geometry.area) 

 shapeO(Recuo_Frontal,Recuo_Direito,Recuo_Posterior,Recuo_Esquerdo) { shape : Area_NIL 

| remainder : Res_Vert_SAR} 

 Lote_Res_Vert_Recuos  

  

Res_Vert_SAR --> 

 set(projAreaRand, geometry.area) 

 Res_Vert_Checar_Ocup 

 

// Garantir Ocupacao < Max 

Res_Vert_Checar_Ocup --> 

 case projAreaRand/plotArea > Ocup_Resid_Vert : Projecao_Res_Vert_Alterar_Ocup 

(geometry.area) //Projecao_Resid_Alterar_Ocup (geometry.area) // PARENTESES: AREA PROJECAO 

 else : Projecao_Res_Vert_Contar 

 

Projecao_Res_Vert_Alterar_Ocup (Res_Vert_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_Resid_Vert : Projecao_Res_Vert_Terreo_Mover // 

Parar de diminuir recuos 

 else : shapeO (1,1,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: Projecao_Res_Vert_Alterar_Ocup 

(Res_Vert_ocup_Area - geometry.area)} // Diminuir Projeção 

  

// Alterar Base 

Projecao_Res_Vert_Terreo_Mover --> 

 t(Mover_X,0,Mover_Y) 

 r(0,Girar,0) 

 Projecao_Res_Vert_Terreo 

  

//Gerar Volume 

Projecao_Res_Vert_Terreo --> 
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 extrude (world.y, .45) 

 color ("#f97d7d") 

 comp(f) {top : Projecao_Res_Vert_Contar | side : Fachada} 

   

Projecao_Res_Vert_Contar --> 

 Vis_Piso 

 set (projArea, geometry.area) 

 Projecao_Res_Vert_ContarUH 

 

Projecao_Res_Vert_ContarUH --> 

  case projArea < 150:  

      50%  : set (UH_Pav, 1) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

    else  : set (UH_Pav, 2) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

  case projArea > 300:  

    10%  : set (UH_Pav, 1) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

    50%  : set (UH_Pav, 2) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

    else  : set (UH_Pav, 4) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

 

  else :  

    30%  : set (UH_Pav, 1) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

    50%  : set (UH_Pav, 2) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

    else  : set (UH_Pav, 4) 

      Projecao_Res_Vert_Area 

 

Projecao_Res_Vert_Area -->  

 report ("..Total Área Projeção",projArea) 

 report ("..Total Ocupação",projArea/plotArea) 

 report ("Potencial Gabarito",floor(Pot_Apr_Res_Vert/geometry.area)*Altura_Pav) 

 Projecao_Res_Vert_Limite (floor(Pot_Apr_Res_Vert /geometry.area)*Altura_Pav) 

       

Projecao_Res_Vert_Limite (Num_Pav_max)--> 

 case Num_Pav_max < Gabarito_Maximo :       

     // Verticalização normal 

   extrude (world.y, floor(Pot_Apr_Res_Vert /geometry.area)*Altura_Pav)  

   set (numPav, floor(Pot_Apr_Res_Vert/projArea)) 

   set (totalGab, floor(Pot_Apr_Res_Vert/projArea)*Altura_Pav) 

   report ("..Total Pavimentos", numPav) 

   report ("..Total Altura", totalGab) 

   Res_Vert_UH_Pav  

 else :  extrude (world.y, floor(Gabarito_Maximo/Altura_Pav)*Altura_Pav)    // 

Verticalização limitada pelo gabarito 

   set (numPav, floor(Gabarito_Maximo/Altura_Pav)) 

   set (totalGab, floor(Gabarito_Maximo/Altura_Pav)*Altura_Pav)   

   report ("..Total Pavimentos", numPav) 

   report ("..Total Altura", totalGab) 

   Res_Vert_UH_Pav  

 

Res_Vert_UH_Pav --> 

 case UH_por_Pavimento == "1 por andar" : set (UH_Pav, 1) 

    set (Veic_UH_def, ceil(projArea/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

    Res_Vert_UH_Veic 

 case UH_por_Pavimento == "2 por andar" : set (UH_Pav, 2) 

    set (Veic_UH_def, ceil(projArea/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

    Res_Vert_UH_Veic  

 case UH_por_Pavimento == "4 por andar" : set (UH_Pav, 4) 

    set (Veic_UH_def, ceil(projArea/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

    Res_Vert_UH_Veic 

 else: Res_Vert_UH_Veic 

  

Res_Vert_UH_Veic --> 

 case Veiculos_por_UH == "1 por UH" : set (Veic_UH_def, 1) 

          Res_Vert_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "2 por UH" : set (Veic_UH_def, 2) 

          Res_Vert_Massa  

 case Veiculos_por_UH == "3 por UH" : set (Veic_UH_def, 3) 

          Res_Vert_Massa 

    

 case Veiculos_por_UH == "4 por UH" : set (Veic_UH_def, 4) 

          Res_Vert_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "5 por UH" : set (Veic_UH_def, 5) 



R e f e r ê n c i a s  | 238 

 

          Res_Vert_Massa 

   

 else: Res_Vert_Massa  

 

Res_Vert_Massa -->  

 set (totalHab, UH_Pav*Habitantes_por_UH*numPav) 

 set (Veiculos_Res, Veic_UH_def*UH_Pav*numPav) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_Res) 

 set (Recuo_h, (numPav-2)*Altura_Pav) 

 report ("UH por Pavimento", UH_Pav) 

 report ("Area UH", projArea/UH_Pav) 

 report ("..Total Área Construída",projArea*numPav) 

 report (".Total Residencial Vertical",projArea*numPav)   

 report ("..Total Aproveitamento",projArea*numPav/plotArea) 

 report ("..Total Unidades de Habitação", UH_Pav*numPav) 

 report ("..Total Habitantes", UH_Pav*Habitantes_por_UH*numPav) 

 report (".Densidade Lote Resid em Hab/ha", totalHab/plotArea*10000) 

 report (".Total Veículos", Veiculos_Total) 

 report (".Total Aproveitamento Residencial Vertical",projArea*numPav/plotArea) 

 report (".Recuo Mínimo Frontal", (3+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report (".Recuo Mínimo Lateral", (1.5+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report (".Recuo Mínimo Posterior", (1.5+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report ("Recuo h", Recuo_h) 

 set (vert_Rec_F, 3+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_P, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_E, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_D, 1.5+Recuo_h) 

 Vis_Massa 

 split(y){ Altura_Pav: Res_Vert_Piso }* 

  

Res_Vert_Piso --> 

 comp(f){ top:  reverseNormals Res_Vert_Piso_Contar } 

 

Res_Vert_Piso_Contar --> 

 color ("#f97d7d") 

 Vis_Piso 

 

Lote_Res_Vert_Recuos --> 

 setback(Recuo_Frontal) {street.front = Area_Recuo  | remainder = Recuo_Res_Vert_D} 

Recuo_Res_Vert_D --> 

 setback(Recuo_Direito) {street.right = Area_Recuo  | remainder = Recuo_Res_Vert_P} 

Recuo_Res_Vert_P --> 

 setback(Recuo_Posterior) {street.back = Area_Recuo  | remainder = Recuo_Res_Vert_E} 

Recuo_Res_Vert_E --> 

 setback(Recuo_Esquerdo) {street.left = Area_Recuo | remainder = Area_Nao_Ocupada}  

  

  

//======================= 

// COMERCIAL/SERVIÇOS VERTICAL 

//======================= 

 

Lote_ComServ_Vert --> 

 set (Pot_Apr_ComServ_Vert, Coef_Aprov_ComServ_Vert*plotArea) 

 shapeO(Recuo_Frontal,Recuo_Direito,Recuo_Posterior,Recuo_Esquerdo) { shape : Area_NIL 

| remainder : ComServ_Vert_SAR} 

  

ComServ_Vert_SAR --> 

 set(projAreaRand, geometry.area) 

 ComServ_Vert_Checar_Ocup 

 

// Garantir Ocupacao < Max 

ComServ_Vert_Checar_Ocup --> 

 case projAreaRand/plotArea > Ocup_ComServ_Vert : Projecao_ComServ_Vert_Alterar_Ocup 

(geometry.area) //Projecao_ComServ_Alterar_Ocup (geometry.area) // PARENTESES: AREA PROJECAO 

 else : Projecao_ComServ_Vert_Contar 

 

Projecao_ComServ_Vert_Alterar_Ocup (ComServ_Vert_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_ComServ_Vert : Projecao_ComServ_Vert_Terreo_Mover 

// Parar de diminuir recuos 

 else : shapeO (1,1,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: 

Projecao_ComServ_Vert_Alterar_Ocup (ComServ_Vert_ocup_Area - geometry.area)} // Diminuir 

Projeção 

  

// Alterar Base 

Projecao_ComServ_Vert_Terreo_Mover --> 

 t(Mover_X,0,Mover_Y) 

 r(0,Girar,0) 
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 Projecao_ComServ_Vert_Terreo 

  

 

//Gerar Volume 

Projecao_ComServ_Vert_Terreo --> 

 extrude (world.y, .45) 

 color ("#1babdd") 

 comp(f) {top : Projecao_ComServ_Vert_Contar | side : Fachada} 

   

Projecao_ComServ_Vert_Contar --> 

 Vis_Piso 

 set (projArea, geometry.area) 

 report ("..Total Área Projeção",projArea) 

 report ("..Total Ocupação",projArea/plotArea) 

 report ("Potencial Gabarito",floor(Pot_Apr_ComServ_Vert/geometry.area)*Altura_Pav) 

 Projecao_ComServ_Vert_Limite (floor(Pot_Apr_ComServ_Vert/geometry.area)*Altura_Pav) 

 

Projecao_ComServ_Vert_Limite (Num_Pav_max)--> 

 case Num_Pav_max < Gabarito_Maximo :       

       // Verticalização normal 

   extrude (world.y, floor(Pot_Apr_ComServ_Vert/geometry.area)*Altura_Pav)  

   set (numPav, floor(Pot_Apr_ComServ_Vert/projArea)) 

   set (totalGab, floor(Pot_Apr_ComServ_Vert/projArea)*Altura_Pav) 

   report ("..Total Pavimentos", numPav) 

   report ("..Total Altura", totalGab) 

   ComServ_Vert_Massa 

 else :  extrude (world.y, floor(Gabarito_Maximo/Altura_Pav)*Altura_Pav)    

  // Verticalização limitada pelo gabarito 

   set (numPav, floor(Gabarito_Maximo/Altura_Pav)) 

   set (totalGab, floor(Gabarito_Maximo/Altura_Pav)*Altura_Pav)   

   report ("..Total Pavimentos", numPav) 

   report ("..Total Altura", totalGab) 

   ComServ_Vert_Massa 

 

ComServ_Vert_Massa -->  

 set (Veiculos_ComServ, floor(projArea*numPav/m2_por_Veiculo_ComServ)) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_ComServ) 

 set (Recuo_h, (numPav-2)*Altura_Pav) 

 report ("..Total Área Construída",projArea*numPav) 

 report ("..Total Aproveitamento",projArea*numPav/plotArea) 

 report (".Total Veículos", floor(projArea*numPav/m2_por_Veiculo_ComServ)) 

 report (".Total Aproveitamento ComServencial Vertical",projArea*numPav/plotArea) 

 report (".Recuo Mínimo Frontal", (3+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report (".Recuo Mínimo Lateral", (1.5+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report (".Recuo Mínimo Posterior", (1.5+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report ("Recuo h", Recuo_h) 

 set (vert_Rec_F, 3+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_P, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_E, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_D, 1.5+Recuo_h) 

 Vis_Massa 

 split(y){ Altura_Pav: ComServ_Vert_Piso }* 

  

ComServ_Vert_Piso --> 

 comp(f){ top:  reverseNormals ComServ_Vert_Piso_Contar } 

 

ComServ_Vert_Piso_Contar --> 

 color ("#1babdd") 

 Vis_Piso 

           

Lote_ComServ_Vert_Recuos --> 

 setback(Recuo_Frontal) {street.front = Area_Recuo  | remainder = Recuo_ComServ_Vert_D} 

 

Recuo_ComServ_Vert_D --> 

 setback(Recuo_Direito) {street.right = Area_Recuo  | remainder = Recuo_ComServ_Vert_P} 

  

Recuo_ComServ_Vert_P --> 

 setback(Recuo_Posterior) {street.back = Area_Recuo  | remainder = 

Recuo_ComServ_Vert_E} 

 

Recuo_ComServ_Vert_E --> 

 setback(Recuo_Esquerdo) {street.left = Area_Recuo | remainder = Area_Nao_Ocupada}  

  

 

           

//======================= 

// MISTO 
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//=======================  

 

Lote_Misto--> 

 set (Pot_Apr_Misto, Coef_Aprov_Misto_Total*geometry.area) 

 setback(Recuo_Frontal) {street.front = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Misto_D} 

 

// Area Nao Ocupada do Lote  

Projecao_Misto_D --> 

 setback(Recuo_Direito) {street.right = Area_Recuo | remainder = Projecao_Misto_F} 

Projecao_Misto_F --> 

 setback(Recuo_Posterior) {street.back = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Misto_E} 

Projecao_Misto_E --> 

 setback(Recuo_Esquerdo) {street.left = Area_Recuo  | remainder = Projecao_Misto_SAR} 

Projecao_Misto_SAR --> 

 set(projAreaRand, geometry.area) 

 Area_Nao_Ocupada 

 Misto_Checar_Ocup  

 

 

 

 

// Garantir Ocupacao < Max 

Misto_Checar_Ocup --> 

 case projAreaRand/plotArea > Ocup_Misto : Projecao_Misto_Base_Alterar_Ocup 

(geometry.area) // PARENTESES: AREA PROJECAO 

 else : Projecao_Misto_Terreo_Mover 

 

Projecao_Misto_Base_Alterar_Ocup (Misto_Base_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_Misto : Projecao_Misto_Terreo_Mover // Parar de 

diminuir recuos 

 else :  alignScopeToGeometry(yUp, 0) 

   shapeO (1,1,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: 

Projecao_Misto_Base_Alterar_Ocup (Misto_Base_ocup_Area - geometry.area)} // Diminuir Projeção 

 

//Mover Base 

Projecao_Misto_Terreo_Mover --> 

 t(Mover_X,0,Mover_Y) 

 r(0,Girar,0) 

 Projecao_Misto_Base_Terreo 

 

// Gerar volume Base 

Projecao_Misto_Base_Terreo --> 

 set (projArea_MistoCS, geometry.area) 

 extrude (world.y, .45) 

 color ("#ffa727") 

 Vis_Piso 

 comp(f) {top : Projecao_Misto_Base | side : Fachada} 

  

Projecao_Misto_Base --> 

 set (numPav_MistoBase, floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)) 

 set (totalGab_MistoBase, 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav) 

 set (totalArea_MistoCS, projArea_MistoCS*numPav_MistoBase) 

 set (Veiculos_ComServ, 

floor(projArea_MistoCS*numPav_MistoBase/m2_por_Veiculo_ComServ)) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_ComServ) 

 report (".Total Aproveitamento Misto Com/Serv",totalArea_MistoCS/plotArea)  

 report ("..Total Área Projeção",geometry.area) 

 report ("..Total Ocupação",geometry.area/plotArea) 

 report (".Total Pavimentos Misto/Com-Serv", 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)) 

 report (".Total Altura Misto/Com-Serv", 

floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav) 

 report (".Total Área Misto/Com-Serv", totalArea_MistoCS)   

 report ("Veículos Comercial/Serviço", Veiculos_ComServ) 

 extrude (world.y, floor(plotArea*Coef_Aprov_Misto_ComServ/geometry.area)*Altura_Pav)  

 Misto_Base_Massa 

   

Misto_Base_Massa -->  

 Projecao_Misto_Separar 

 Vis_Massa 

 split(y){ Altura_Pav: Misto_Base_Piso }* 

  

Misto_Base_Piso --> 

 comp(f){ top: Misto_Base_Piso_Contar } 

 

Misto_Base_Piso_Contar --> 
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 color ("#ffa727") 

 Vis_Piso 

 

// Gerar Base Misto Resid 

 

Projecao_Misto_Separar--> 

 comp(f){ top: Projecao_Misto_Topo } 

  

Projecao_Misto_Topo --> 

 case projArea_MistoCS/plotArea > Ocup_Misto_Res : Projecao_Misto_Topo_Alterar_Ocup 

(geometry.area) //Projecao_Resid_Alterar_Ocup (geometry.area) // PARENTESES: AREA PROJECAO 

 else : Projecao_Misto_Topo_Base 

 

Projecao_Misto_Topo_Alterar_Ocup (Misto_Topo_ocup_Area) -->  

 case geometry.area/plotArea < Ocup_Misto_Res : Projecao_Misto_Topo_Mover // Parar de 

diminuir recuos 

 else :  alignScopeToGeometry(yUp, 0) 

   shapeO (0,0,1,1) {shape : Area_NIL | remainder: 

Projecao_Misto_Topo_Alterar_Ocup (Misto_Topo_ocup_Area - geometry.area)} // Diminuir Projeção 

   Vis_Piso 

    

// Mover Topo 

Projecao_Misto_Topo_Mover --> 

 t(Mover_X_Topo,0,Mover_Y_Topo) 

 r(0,Girar_Topo,0) 

 Projecao_Misto_Topo_Base  

 

// Gerar Volume Misto Resid 

  

Projecao_Misto_Topo_Base --> 

 color ("#ffa727") 

 Projecao_Misto_Topo_Contar 

 

Projecao_Misto_Topo_Contar --> 

 Vis_Piso 

 set (projArea_MistoR, geometry.area) 

 set (totalArea_MistoR_max, Pot_Apr_Misto-totalArea_MistoCS) 

 set (numPav_MistoR_Max, floor(totalArea_MistoR_max/projArea_MistoR)) 

 set (gab_restante_Misto_Res, (numPav_MistoR_Max*Altura_Pav)-totalGab_MistoBase)  

 set (max_Apr_Misto_Res, Pot_Apr_Misto-totalArea_MistoCS) 

 report (".Área Projeção Residencial",projArea_MistoR) 

 report ("Potencial Gabarito Residencial", totalArea_MistoR_max) 

 Projecao_Misto_Res_ContarUH  

 

Projecao_Misto_Res_ContarUH --> 

  case projArea_MistoR < 150:  

    50%  : set (UH_Pav, 1) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

    else  : set (UH_Pav, 2) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

  case projArea_MistoR > 300:  

    10%  : set (UH_Pav, 1) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

    50%  : set (UH_Pav, 2) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

    else  : set (UH_Pav, 4) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

  else :  

    30%  : set (UH_Pav, 1) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

    50%  : set (UH_Pav, 2) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

    else  : set (UH_Pav, 4) 

      Projecao_Misto_Vert_Area 

 

Projecao_Misto_Vert_Area --> 

 Projecao_Misto_Topo_Limite (gab_restante_Misto_Res) 

 

Projecao_Misto_Topo_Limite (Gab_Misto_Res)--> 

 case Gab_Misto_Res < Gabarito_Maximo - totalGab_MistoBase:    

       // Verticalização normal 

   set (numPav_MistoRes, floor(max_Apr_Misto_Res/projArea_MistoR)) 

   set (totalGab_MistoRes, 

floor(max_Apr_Misto_Res/projArea_MistoR*Altura_Pav)) 

   set (totalArea_MistoR, projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

   report (".Total Pavimentos Misto/Resid", numPav_MistoRes) 

   report (".Total Altura Misto/Resid", numPav_MistoRes*Altura_Pav) 
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   report (".Total Área Misto/Resid", projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

   report (".Total Aproveitamento Misto/Resid",totalArea_MistoR/plotArea)

  

   extrude (world.y, numPav_MistoR_Max*Altura_Pav)  

   Misto_Resid_UH_Pav 

 else :     // Verticalização limitada pelo gabarito 

   set (numPav_MistoRes, floor((Gabarito_Maximo-

totalGab_MistoBase)/Altura_Pav)) 

   set (totalGab_MistoRes, floor((Gabarito_Maximo-

totalGab_MistoBase)/Altura_Pav)*Altura_Pav) 

   set (totalArea_MistoR, projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

   report (".Total Pavimentos Misto/Resid", numPav_MistoRes) 

   report (".Total Altura Misto/Resid", numPav_MistoRes*Altura_Pav)   

   report (".Total Área Misto/Resid", projArea_MistoR*numPav_MistoRes)  

   report (".Total Aproveitamento Misto/Resid",totalArea_MistoR/plotArea)

  

   extrude (world.y, floor((Gabarito_Maximo-

totalGab_MistoBase)/Altura_Pav)*Altura_Pav)    

   Misto_Resid_UH_Pav 

 

// Massa Misto Resid 

Misto_Resid_UH_Pav --> 

 case UH_por_Pavimento == "1 por andar" : set (UH_Pav, 1) 

   set (Veic_UH_def, ceil(projArea_MistoR/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

   Misto_Resid_UH_Veic 

 case UH_por_Pavimento == "2 por andar" : set (UH_Pav, 2) 

   set (Veic_UH_def, ceil(projArea_MistoR/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

   Misto_Resid_UH_Veic  

 case UH_por_Pavimento == "4 por andar" : set (UH_Pav, 4) 

   set (Veic_UH_def, ceil(projArea_MistoR/UH_Pav/m2_por_Veiculo_Res)) 

   Misto_Resid_UH_Veic 

 else: Misto_Resid_UH_Veic 

  

Misto_Resid_UH_Veic --> 

 case Veiculos_por_UH == "1 por UH" : set (Veic_UH_def, 1) 

   Misto_Resid_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "2 por UH" : set (Veic_UH_def, 2) 

   Misto_Resid_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "3 por UH" : set (Veic_UH_def, 3) 

   Misto_Resid_Massa    

 case Veiculos_por_UH == "4 por UH" : set (Veic_UH_def, 4) 

   Misto_Resid_Massa 

 case Veiculos_por_UH == "5 por UH" : set (Veic_UH_def, 5) 

   Misto_Resid_Massa    

 else: Misto_Resid_Massa  

 

Misto_Resid_Massa --> 

 report ("UH por Pavimento", UH_Pav)  

 set (numPav, numPav_MistoRes + numPav_MistoBase) 

 set (totalGab, numPav*Altura_Pav) 

 set (Recuo_h, (numPav-2)*Altura_Pav) 

 set (totalHab, UH_Pav*Habitantes_por_UH*numPav_MistoRes) 

 set (Veiculos_Res, UH_Pav*Veic_UH_def*numPav_MistoRes) 

 set (Veiculos_Total, Veiculos_Res) 

 report ("blaah", Veic_UH_def) 

 report ("Recuo h", Recuo_h) 

 report ("..Total Aproveitamento", (totalArea_MistoR+totalArea_MistoCS)/plotArea) 

 report ("..Total Pavimentos", numPav) 

 report ("..Total Altura", numPav*Altura_Pav) 

 report ("..Total Área Construída", (totalArea_MistoR+totalArea_MistoCS)) 

 report ("..Total Unidades de Habitação", UH_Pav*numPav_MistoRes) 

 report ("..Total Habitantes", UH_Pav*Habitantes_por_UH*numPav_MistoRes) 

 report (".Densidade Lote Resid em Hab/ha", totalHab/plotArea*10000)  

 report ("Veículos Residencial", Veiculos_Res) 

 report (".Total Veículos", Veiculos_Res+Veiculos_ComServ) 

 set (vert_Rec_F, 3+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_P, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_E, 1.5+Recuo_h) 

 set (vert_Rec_D, 1.5+Recuo_h) 

 report (".Recuo Mínimo Frontal", (3+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report (".Recuo Mínimo Lateral", (1.5+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 report (".Recuo Mínimo Posterior", (1.5+(((numPav-2)*Altura_Pav)/10))) 

 Vis_Massa 

 split(y){ Altura_Pav: Misto_Resid_Piso }* 

  

Misto_Resid_Piso --> 

 comp(f){ top: Misto_Resid_Piso_Contar } 
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Misto_Resid_Piso_Contar --> 

 color ("#ffa727") 

 Vis_Piso 

 

// Cores e Visualização 

 

Area_NIL --> 

 NIL 

  

Area_Recuo --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else : extrude (world.y, .3) 

        color(.75,.75,.75)  

  

Area_Nao_Ocupada -->  

 comp (f) {top : Area_NC_Piso} 

 

Area_NC_Piso --> 

 case Modo_Vis == "Gabarito" || Modo_Vis  == "Habitantes" || Modo_Vis == "Veículos": 

set(material.color.a,0.1)  

 else : extrude (world.y, .3) 

   color (.7,.7,.7) 

  

Vis_Massa --> 

 case Modo_Vis == "Volume" : NIL. 

 case Modo_Vis == "Gabarito" : Vis_Gaba 

 case Modo_Vis == "Habitantes" : Vis_Hab   

 case Modo_Vis == "Veículos" : Vis_Veic    

 case Modo_Vis == "Volume e Pisos" : set(material.color.a,0.2)  

  comp (f) {side : Fachada} 

 else: NIL 

 

Fachada --> 

 NIL. 

 

Vis_Piso --> 

 case Modo_Vis == "Volume" : NIL 

 case Modo_Vis == "Gabarito" : NIL 

 case Modo_Vis == "Habitantes" :  NIL   

 case Modo_Vis == "Veículos" : NIL    

 else: Vis_Piso. 

 

Vis_Gaba --> 

 set (Gab_Cor_Altura, Gabarito_Maximo/Altura_Pav) 

 set (Gab_Cor, numPav/Gab_Cor_Altura) 

 color (colorRamp("yellowToRed",Gab_Cor)) 

 

Vis_Hab --> 

case Uso == "Comercial/Serviço" || Uso == "Vazio" || Uso == "Espaço Livre" :  

  set(material.color.a,0.1) 

else:   

 set (Habitantes_Cor, totalHab/Limite_Vis_Hab) 

 color (colorRamp("redToBlue", 1-Habitantes_Cor))   

 

Vis_Veic --> 

 set (Veic_Cor, Veiculos_Total/Limite_Vis_Veic) 

 color (colorRamp("whiteToBlack",Veic_Cor))   
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

EXPERIMENTO DE MODELAGEM PROCEDURAL 
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Questionário prévio - Alunos 

Comente: quais fatores devem ser levados em conta ao definir as prescrições urbanísticas na 
legislação? 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Assinale as ferramentas computacionais que você usa na execução de seus trabalhos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo: 
 
(    ) Software CAD   (    ) Software BIM 
(    ) Sketchup                             (    ) Outro software de modelagem 3D: _________________ 
(    ) Edição Raster (ex. Photoshop) (    ) Edição Vetorial (ex. Illustrator/CorelDraw) 
(    ) Edição de Vídeo    (    ) Geoprocessamento (ex. QGIS) 
(    ) Outros: _______________________________________________________________________ 
 
 
Assinale as ferramentas computacionais que você usa na execução de seus trabalhos, especificamente 
ao trabalhar com Planejamento e Projeto Urbano e Regional 
 
(    ) Software CAD   (    ) Software BIM 
(    ) Sketchup                             (    ) Outro software de modelagem 3D: _________________ 
(    ) Edição Raster (ex. Photoshop) (    ) Edição Vetorial (ex. Illustrator/CorelDraw) 
(    ) Edição de Vídeo    (    ) Geoprocessamento (ex. QGIS) 
(    ) Outros: ________________________________________________________________________ 
 
 
Qual o seu contato com ferramentas de modelagem procedural ou modelagem paramétrica? 
(    ) Não conheço   (    ) Conheço, mas não tenho contato 
(    ) Já utilizei                             (    ) Utilizo com frequência 
 
 
Se você já utilizou ferramentas de modelagem procedural ou modelagem paramétrica, cite qual foi a 
ferramenta e para que finalidade você a utilizou/utiliza.  
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Questionário prévio - Professor 

Assinale as ferramentas computacionais que você observa serem usadas por seus alunos na execução 
de seus trabalhos do curso de Arquitetura e Urbanismo: 
(    ) Software CAD   (    ) Software BIM 
(    ) Sketchup                             (    ) Outro software de modelagem 3D: _________________ 
(    ) Edição Raster (ex. Photoshop) (    ) Edição Vetorial (ex. Illustrator/CorelDraw) 
(    ) Edição de Vídeo    (    ) Geoprocessamento (ex. QGIS) 
(    ) Outros: _______________________________________________________________________ 
  
 
Assinale as ferramentas as quais você se sente confortável para usar na prática profissional ou 
acadêmica: 
(    ) Software CAD   (    ) Software BIM 
(    ) Sketchup                             (    ) Outro software de modelagem 3D: 
____________________ 
(    ) Edição Raster (ex. Photoshop) (    ) Edição Vetorial (ex. Illustrator/CorelDraw) 
(    ) Edição de Vídeo    (    ) Geoprocessamento (ex. QGIS) 
(    ) Outros: ________________________________________________________________________ 
 
Qual o seu contato com ferramentas de modelagem procedural ou modelagem paramétrica? 
(    ) Não conheço   (    ) Conheço, mas não tenho contato 
(    ) Já utilizei                             (    ) Utilizo com frequência 
 
 
Como você avalia a integração de ferramentas computacionais no ensino de Planejamento e Projeto 
Urbano e Regional? 
  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Como você avalia o potencial para introdução de ferramentas de modelagem procedural no ensino de 
Planejamento e Projeto Urbano e Regional? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Questionário subsequente – Alunos 

1. Quais foram os objetivos, geral e específicos, que guiaram a proposta urbanística do grupo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais foram as estratégias urbanísticas utilizadas para alcançar os objetivos propostos na 

atividade? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. De que maneiras a ferramenta (CityEngine 2016) auxiliou na execução da tarefa? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Como você procederia para atingir os objetivos propostos se não fizesse uso do software 

trabalhado? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Questionário subsequente – Alunos 

5. Assinale sua impressão do grau de complexidade em operar o software (CityEngine 2016) para os 

fins dessa atividade, de 1(mais fácil) a 5 (mais difícil). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

6. Quais foram as dificuldades sentidas durante a execução da atividade? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Assinale abaixo sua avaliação da adequação do software (CityEngine 2016) à tarefa proposta, de 

1 (menos adequado) a 5 (mais adequado). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

8. Assinale abaixo sua avaliação da adequação da tarefa aos objetivos e demais atividades realizadas 

no decorrer do semestre, de 1 (menos adequada) a 5 (mais adequada). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

9. Insira outros comentários sobre suas impressões a respeito da tarefa, do software, e das 

ferramentas de modelagem procedural. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Questionário subsequente – Professor 

1. Quais foram os objetivos, geral e específicos, que guiaram as propostas urbanísticas dos grupos? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais foram as estratégias urbanísticas utilizadas para alcançar os objetivos propostos na 

atividade? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. De que maneiras a ferramenta (CityEngine 2016) auxiliou na execução da tarefa? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. De que maneira você proporia atingir os objetivos, caso não fosse usado o software CityEngine? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Questionário subsequente – Professor 

5. Assinale sua impressão do grau de complexidade em operar o software (CityEngine 2016) para os 

fins dessa atividade, de 1(mais fácil) a 5 (mais difícil). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

6. Quais foram as dificuldades que os alunos apresentaram durante a execução da atividade? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Assinale abaixo sua avaliação da adequação do software (CityEngine 2016) à tarefa proposta, de 

1 (menos adequado) a 5 (mais adequado). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

8. Assinale abaixo sua avaliação da adequação da tarefa aos objetivos e demais atividades realizadas 

no decorrer do semestre, de 1 (menos adequada) a 5 (mais adequada). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

9. Insira outros comentários sobre suas impressões a respeito da tarefa, do software, e das 

ferramentas de modelagem procedural. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
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Questionário Subsequente – (BLA) Modelagem Urbana Procedural  

1. Quais estratégias de planejamento você utilizou durante a modelagem? 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Quais foram as propostas que seu grupo escolheu desenvolver durante o atelier? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
3. Assinale abaixo sua avaliação da adequação da simulação à temática abordada no atelier: 

(    )  muito pouco       (   ) pouco           (    ) razoável   (    ) adequada      (    ) muito 

adequada 

 

4. Você sentiu a necessidade da inclusão de algum elemento que não está presente na 

modelagem? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Assinale pontos positivos que encontrou na modelagem e uma pontuação de 0 (mínimo de 

satisfação) a 10. Faça o mesmo em relação aos pontos negativos. 

POSITIVOS (em uma palavra/frase) pont NEGATIVOS (em uma palavra/frase) pont 

    

    

    

 

6. Resumidamente, sugira como melhorar a nota de cada um dos pontos acima. 

P1 N1 

P2 N2 

P3 N3 
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APÊNDICE C 

 

RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS (MODELAGEM 

PROCEDURAL) 
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Questionário prévio - Alunos 

Comente: quais fatores devem ser levados em conta ao definir as prescrições urbanísticas na legislação? 
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Assinale as ferramentas computacionais que você usa na execução de seus trabalhos do curso de Arquitetura e 
Urbanismo: 
 

 
 
 
Assinale as ferramentas computacionais que você usa na execução de seus trabalhos, especificamente ao trabalhar 
com Planejamento e Projeto Urbano e Regional 
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Qual o seu contato com ferramentas de modelagem procedural ou modelagem paramétrica? 
 

 
 

 
Se você já utilizou ferramentas de modelagem procedural ou modelagem paramétrica, cite qual foi a ferramenta 
e para que finalidade você a utilizou/utiliza.  
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Questionário Subsequente - Alunos 

Quais foram os objetivos, geral e específicos, que guiaram a proposta urbanística do grupo? 
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Quais foram as estratégias urbanísticas utilizadas para alcançar os objetivos propostos na atividade? 
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De que maneiras a ferramenta (CityEngine 2016) auxiliou na execução da tarefa? 
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Como você procederia para atingir os objetivos propostos se não fizesse uso do software trabalhado? 
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Assinale sua impressão do grau de complexidade em operar o software (CityEngine 2016) para os fins dessa 
atividade, de 1(mais fácil) a 5 (mais difícil). 
 

 
 
Assinale abaixo sua avaliação da adequação do software (CityEngine 2016) à tarefa proposta, de 1 (menos 
adequado) a 5 (mais adequado). 
 

 
 

Assinale abaixo sua avaliação da adequação da tarefa aos objetivos e demais atividades realizadas no decorrer 
do semestre, de 1 (menos adequada) a 5 (mais adequada). 

 

 
 
Quais foram as dificuldades sentidas durante a execução da atividade? 
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Insira outros comentários sobre suas impressões a respeito da tarefa, do software, e das ferramentas de 
modelagem procedural. 
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APÊNDICE D 

 

CÓDIGO NETLOGO 

MODELO “VIDA URBANA” 
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globals 

[ setup_landuse_total 

  setup_landuse_com 

  setup_landuse_res 

  setup_landuse_mix 

  setup_landuse_ins 

  setup_landuse_pub 

  setup_landuse_pubemp 

  setup_landuse_emp 

  setup_cells_total 

  count_int_com 

  count_int_res 

  count_int_mix 

  count_int_ins 

  count_int_pub 

  count_int_preserve 

  count_int_preserve_tot 

  count_inc_com 

  count_inc_res 

  count_inc_mix 

  count_inc_pub 

  count_occup 

  count_occup_now 

  clock 

  day 

  day_name 

  count_persons_com 

  count_persons_res 

  count_persons_pub 

  count_persons_ins 

  count_persons_mix 

 

] 

 

breed [cells cell] 

breed [ress res] 

breed [coms com] 

breed [mixs mix] 

breed [inss ins] 

breed [pubs pub] 

breed [pubemps pubemp] 

breed [emps emp] 

breed [persons person] 

breed [moons moon] 

breed [stars star] 

breed [targets target] 

 

turtles-own [nbr_com 

             nbr_res 

             nbr_mix 

             nbr_emp 

             nbr_ins 

             nbr_pub 

             occup 

             mem_occup 

             isheritage 

             isprotected 

] 

ress-own [res_seed 

          res_to_com 

          res_to_mix 

          res_to_emp 

          persons_occup_res] 

coms-own [com_seed 

          com_to_res 

          com_to_mix 

          com_to_emp 

          com_isnoc 

          persons_occup_com 

] 

mixs-own [mix_seed 

          mix_to_res 

          mix_to_com 
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          mix_to_emp 

          persons_occup_mix] 

inss-own [ins_seed 

          persons_occup_ins] 

pubs-own [pub_seed 

          pub_to_pubemp 

          persons_occup_pub] 

pubemps-own [pubemp_seed 

             pubemp_to_pub] 

emps-own [emp_seed 

          emp_to_res 

          emp_to_com 

          emp_to_mix] 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  Edição ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

to edit 

  if (ticks = 0) [run EDITAR_USO] 

end 

 

to uso_com-serv                                                     ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != coms) [set breed coms]                          ;; alterar uso 

       if (breed = coms) [set color blue + 1 set size 0.8 ] ]       ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end                                                                 ;; 

 

to uso_resid                                                        ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != ress) [set breed ress set size 0.9]             ;; alterar uso 

       if (breed = ress) [set color pink set size 0.9 ] ]           ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end                                                                 ;; 

 

to uso_misto                                                        ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir Ã s turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != mixs) [set breed mixs]                          ;; alterar uso 

       if (breed = mixs) [set color yellow set size 0.8 ] ]         ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end                                                                 ;; 

 

to uso_instit                                                       ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir Ã s turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != inss) [set breed inss]                          ;; alterar uso 

       if (breed = inss) [set color brown + 1 set size 0.8 ] ]      ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end                                                                 ;; 

 

to uso_esp_livre                                                    ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir Ã s turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != pubs) [set breed pubs]                          ;; alterar uso 

       if (breed = pubs) [set color green set size 0.8 ] ]          ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end                                                                 ;; 

 

to uso_livre_vazio                                                  ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir Ã s turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != pubemps) [set breed pubemps]                    ;; alterar uso 

       if (breed = pubemps) [set color 79 set size 0.8 ] ]          ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end 

 

to uso_vazio                                                        ;; 

  if mouse-inside? and mouse-down?                                  ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                      ;; pedir Ã s turtles sob o mouse 
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     [ wait 0.05                                                    ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != emps) [set breed emps set size 0.6 ]            ;; alterar uso 

       if (breed = emps) [set color white - 1 set size 0.6 ] ]      ;; colorir 

   ]                                                                ;; 

end                                                                 ;; 

 

to edif_patrimonial 

  if mouse-inside? and mouse-down? 

      [ask stars-on patch mouse-xcor mouse-ycor [die]] 

  if mouse-inside? and mouse-down? 

      [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor                    ;; pedir Ã s turtles sob o mouse 

         [wait 0.05 

          ifelse (isheritage = "no") [set isheritage "yes"] [set isheritage "no"] 

          if (isheritage = "yes") [hatch-stars 1] 

        ] 

  ] 

  ask stars [set size 0.5 set color orange + 2] 

end 

 

to clear 

  no-display 

  clear-all 

  resize-world 0 (largura - 1) 0 (altura - 1)       ;; cria mundo linear do comprimento desejado 

  set-default-shape cells "circle"                      ;; define formato das turtles 

  set-default-shape coms "building store"               ;; 

  set-default-shape ress "house colonial"                        ;; 

  set-default-shape mixs "house two story"              ;; 

  set-default-shape emps "house"                       ;; 

  set-default-shape inss "building institution"         ;; 

  set-default-shape pubs "petals"                       ;; 

  set-default-shape pubemps "petals"                    ;; 

  set-default-shape stars "star 2"                    ;; 

  set-default-shape targets "target 2"                ;; 

  set-patch-size tamanho 

  set count_int_com 0                                   ;; zerar contagem de recursos 

  set count_int_res 0                                   ;; 

  set count_int_mix 0                                   ;; 

  set count_int_ins 0                                   ;; 

  set count_int_pub 0                                   ;; 

  set count_int_preserve 0                              ;; 

  set count_int_preserve_tot 0                          ;; 

  set count_inc_com 0                                   ;; 

  set count_inc_res 0                                   ;; 

  set count_inc_mix 0                                   ;; 

  set count_inc_pub 0                                   ;; 

  ask patches                                           ;; define fundo 

    [set pcolor 6.7                                     ;; define cor do fundo 

     sprout-cells 1 [set size 0.6 set color white - 2]]     ;; cria celulas tamanho 0.6 brancas 

  display 

  reset-ticks 

end 

 

 

to setup 

  no-display 

  clear-all 

  resize-world 0 (largura - 1) 0 (altura - 1)       ;; cria mundo linear do comprimento desejado 

  set-default-shape cells "circle"                      ;; define formato das turtles 

  set-default-shape coms "building store"               ;; 

  set-default-shape ress "house colonial"                        ;; 

  set-default-shape mixs "house two story"              ;; 

  set-default-shape emps "house"                       ;; 

  set-default-shape inss "building institution"         ;; 

  set-default-shape pubs "petals"                       ;; 

  set-default-shape pubemps "petals"                    ;; 

  set-default-shape stars "star 2"                    ;; 

  set-default-shape targets "target 2"                ;; 

  set-patch-size tamanho 

  set count_int_com 0                                   ;; zerar contagem de recursos 

  set count_int_res 0                                   ;; 

  set count_int_mix 0                                   ;; 

  set count_int_ins 0                                   ;; 

  set count_int_pub 0                                   ;; 

  set count_inc_com 0                                   ;; 

  set count_inc_res 0                                   ;; 

  set count_inc_mix 0                                   ;; 

  set count_inc_pub 0                                   ;; 
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  set count_int_preserve 0                              ;; 

  set count_int_preserve_tot 0                          ;; 

  ask patches                                           ;; define fundo 

    [set pcolor 6.7                                     ;; define cor do fundo 

     sprout-cells 1 [set size 0.8 set color white - 1]]     ;; cria celulas tamanho 0.8 brancas 

  set setup_landuse_total (comercial_servico + residencial + misto + vazio + institucional + espaco_livre 

+ espaco_livre_vazio )           ;; total de uso dos sliders 

  set setup_landuse_com floor comercial_servico / setup_landuse_total * 100        ;; porcentagem de com 

  set setup_landuse_res floor residencial / setup_landuse_total * 100              ;; porcentagem de res  

  set setup_landuse_mix floor misto / setup_landuse_total * 100                    ;; porcentagem de mix 

  set setup_landuse_ins floor institucional / setup_landuse_total * 100            ;; porcentagem de ins 

  set setup_landuse_pub floor espaco_livre / setup_landuse_total * 100             ;; porcentagem de pub  

set setup_landuse_pubemp floor espaco_livre_vazio / setup_landuse_total * 100      ;; porcentagem de pub 

  set setup_landuse_emp floor vazio / setup_landuse_total * 100                    ;; porcentagem de vaz  

set setup_cells_total (count cells) 

  print setup_cells_total 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_com / 100) 

      cells [set breed coms] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_res / 100) 

      cells [set breed ress set size 0.9 ] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_mix / 100) 

      cells [set breed mixs] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_ins / 100) 

      cells [set breed inss] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_pub / 100) 

      cells [set breed pubs] 

  ask n-of round (setup_cells_total * setup_landuse_pubemp / 100) 

      cells [set breed pubemps] 

  ask cells [set breed emps set size 0.6 ] 

  ask ress [count_nbrs] 

  ask ress [res_solve] 

  ask coms [count_nbrs] 

  ask coms [com_solve] 

  ask mixs [count_nbrs] 

  ask mixs [mix_solve] 

  ask emps [count_nbrs] 

  ask emps [emp_solve] 

  ask pubs [count_nbrs] 

  ask pubs [pub_solve] 

  ask coms [ set color blue + 1 ]                  ;; colorir turtles de acordo com o uso do solo 

  ask ress [ set color pink ]                      ;; 

  ask mixs [ set color yellow ]                    ;; 

  ask inss [ set color brown + 1]                  ;; 

  ask pubs [ set color green ]                     ;; 

  ask pubemps [ set color 79 ]                     ;; 

  ask emps [ set color white - 1 ]                 ;; 

  ask moons [ die ] 

  ask turtles [ set isheritage "no" ] 

  ask n-of patrimonial 

      turtles [ set isheritage "yes" ] 

  ask turtles [ if (isheritage = "yes") [hatch-stars 1] ] 

  ask turtles [ set isprotected "no" ] 

  ask stars [ set color orange + 2 set size 0.5 ] 

  display 

  reset-ticks 

end 

 

to go 

  no-display 

  set count_inc_res (count_inc_res + incentivo_residencial)      ;; adiciona incentivos à conta acumulada 

  set count_inc_com (count_inc_com + incentivo_com-serv)         ;; 

  set count_inc_mix (count_inc_mix + incentivo_misto)            ;; 

  set count_inc_pub (count_inc_pub + ( 2 * conservacao_esp_pub) ) 

  set count_int_preserve (count targets) 

  set count_int_preserve_tot (count_int_preserve_tot + count_int_preserve)                     

  ask moons [die] 

  ask stars [die] 

  ask targets [die] 

  ask coms [set label ""] 

  ask ress [set label ""] 

  ask mixs [set label ""] 

  ask inss [set label ""] 

  ask emps [set label ""] 

  ask pubs [set label ""] 

  ask pubemps [set label ""] 

  ask ress [count_nbrs] 

  ask ress [res_solve] 
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  ask coms [count_nbrs] 

  ask coms [com_solve] 

  ask mixs [count_nbrs] 

  ask mixs [mix_solve] 

  ask pubs [count_nbrs] 

  ask pubs [pub_solve] 

  ask pubemps [count_nbrs] 

  ask pubemps [pubemp_solve] 

  ask emps [count_nbrs] 

  ask emps [emp_solve] 

  ask ress [res_change] 

  ask coms [com_change] 

  ask mixs [mix_change] 

  ask emps [emp_change] 

  ask pubs [pub_change] 

  ask pubemps [pubemp_change] 

  ask inss [ins_solve] 

  ask coms [ set color blue + 1 ]       ;; colorir turtles de acordo com o uso do solo 

  ask ress [ set color pink ]       ;; 

  ask mixs [ set color yellow ]     ;; 

  ask inss [ set color brown + 1]      ;; 

  ask pubs [ set color green ]      ;; 

  ask pubemps [ set color 79 ]   ;; 

  ask emps [ set color white - 1 ] 

  ask turtles [ if (isprotected = "yes") [hatch-targets 1] ] 

  ask turtles [ if (isheritage = "yes") [hatch-stars 1] ] 

  ask coms [ if (com_isnoc = "yes") [hatch-moons 1] ] 

  ask targets [set size 0.45 set color orange + 2] 

  ask stars [set size 0.5 set color orange + 2] 

  ask moons [set size 0.3 set color yellow] 

  ;; 

  if NOT vis_uso 

  [vis_forma_uso] 

  tick 

  display 

end 

 

to upd_vis_uso 

  no-display 

  ask patches [set pcolor 6.7 ] 

  ask persons [die] 

  ask ress [set shape "house colonial" set size 0.9 set color pink] 

  ask coms [set shape "building store" set color blue + 1 ] 

  ask mixs [set shape "house two story" set color yellow] 

  ask inss [set shape "building institution" set color brown + 1 ] 

  ask pubs [set shape "petals" set color 69] 

  ask emps [set shape "house" set color white - 1] 

  ask pubemps [set shape "petals" set color 79] 

  ask coms [set label ""] 

  ask ress [set label ""] 

  ask mixs [set label ""] 

  ask inss [set label ""] 

  ask emps [set label ""] 

  ask pubs [set label ""] 

  ask pubemps [set label ""] 

  if NOT vis_uso 

  [vis_forma_uso] 

  display 

end 

 

to vis_forma_uso 

  ask ress [count_nbrs] 

  ask ress [res_solve] 

  ask coms [count_nbrs] 

  ask coms [com_solve] 

  ask mixs [count_nbrs] 

  ask mixs [mix_solve] 

  ask pubs [count_nbrs] 

  ask pubs [pub_solve] 

  ask pubemps [count_nbrs] 

  ask pubemps [pubemp_solve] 

  ask emps [count_nbrs] 

  ask emps [emp_solve] 

  ask coms [set shape "circle" set size 0.8 set label ( ( com_to_res + com_to_mix + com_to_emp ) / 10) 

set label-color black ] 

  ask ress [set shape "circle" set size 0.8 set label ( ( res_to_com + res_to_mix + res_to_emp ) / 10) 

set label-color black ] 
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  ask mixs [set shape "circle" set size 0.8 set label ( ( mix_to_com + mix_to_res + mix_to_emp ) / 10) 

set label-color black ] 

  ask inss [set shape "circle" set size 0.8 set label 0 set label-color black ] 

  ask emps [set shape "circle" set size 0.8 set label ( ( emp_to_res + emp_to_com + emp_to_mix ) / 10 ) 

set label-color black ] 

  ask pubs [set shape "circle" set size 0.8 set label ( pub_to_pubemp / 10) set label-color black ] 

  ask pubemps [set shape "circle" set size 0.8 set label ( pubemp_to_pub / 10 ) set label-color black ] 

end 

 

to go50 

  repeat 50 [ go ] 

end 

 

to count_nbrs                          ;; contar o numero de vizinhos em cada tipo de uso do solo 

  let nc count (coms-on neighbors)     ;; 

  set nbr_com nc                       ;; 

  let nr count (ress-on neighbors)     ;; 

  set nbr_res nr                       ;; 

  let nm count (mixs-on neighbors)     ;; 

  set nbr_mix nm                       ;; 

  let ni count (inss-on neighbors)     ;; 

  set nbr_ins ni                       ;; 

  let np count (pubs-on neighbors)     ;; 

  set nbr_pub np                       ;; 

  let ne count (emps-on neighbors)     ;; 

  let npe count (pubemps-on neighbors) ;; 

  set nbr_emp (ne + npe)               ;; 

  end 

 

to res_solve 

  ask ress [set res_to_com 0 ] 

  ask ress [set res_to_mix 0 ] 

  ask ress [set res_to_emp 0 ] 

  ask ress [set shape "house colonial" set size 0.9] 

  ask ress [if nbr_com = 0 [set res_to_com res_to_com + 01] ]   ;; efeito da vizinhança COM sobre res 

  ask ress [if nbr_com = 1 [set res_to_com res_to_com + 02] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 2 [set res_to_com res_to_com + 05] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 3 [set res_to_com res_to_com + 10] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 4 [set res_to_com res_to_com + 20] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 5 [set res_to_com res_to_com + 30] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 6 [set res_to_com res_to_com + 40] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 7 [set res_to_com res_to_com + 20] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 8 [set res_to_com res_to_com + 20] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 0 [set res_to_emp res_to_emp + 50] ]   ;; efeito da vizinhança COM para RES se 

tornar VAZIO 

  ask ress [if nbr_com = 1 [set res_to_emp res_to_emp - 00] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 2 [set res_to_emp res_to_emp - 50] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 3 [set res_to_emp res_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 4 [set res_to_emp res_to_emp - 150] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 5 [set res_to_emp res_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 6 [set res_to_emp res_to_emp - 50] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 7 [set res_to_emp res_to_emp + 50] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_com = 8 [set res_to_emp res_to_emp + 100] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 0 [set res_to_emp res_to_emp + 100] ]   ;; efeito da vizinhança RES para RES se 

tornar VAZIO 

  ask ress [if nbr_res = 1 [set res_to_emp res_to_emp + 50] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 2 [set res_to_emp res_to_emp - 00] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 3 [set res_to_emp res_to_emp - 25] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 4 [set res_to_emp res_to_emp - 50] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 5 [set res_to_emp res_to_emp - 75] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 6 [set res_to_emp res_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 7 [set res_to_emp res_to_emp - 200] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_res = 8 [set res_to_emp res_to_emp - 300] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 0 [set res_to_mix res_to_mix + 02] ]   ;; efeito da vizinhança MIX sobre res 

  ask ress [if nbr_mix = 1 [set res_to_mix res_to_mix + 02] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 2 [set res_to_mix res_to_mix + 04] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 3 [set res_to_mix res_to_mix + 04] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 4 [set res_to_mix res_to_mix + 06] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 5 [set res_to_mix res_to_mix + 06] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 6 [set res_to_mix res_to_mix + 06] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 7 [set res_to_mix res_to_mix + 08] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 8 [set res_to_mix res_to_mix + 08] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 0 [set res_to_emp res_to_emp + 00] ]   ;; efeito da vizinhança MIX para RES se 

tornar VAZIO 

  ask ress [if nbr_mix = 1 [set res_to_emp res_to_emp - 10] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 2 [set res_to_emp res_to_emp - 20] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 3 [set res_to_emp res_to_emp - 30] ]   ;; 
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  ask ress [if nbr_mix = 4 [set res_to_emp res_to_emp - 40] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 5 [set res_to_emp res_to_emp - 50] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 6 [set res_to_emp res_to_emp - 60] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 7 [set res_to_emp res_to_emp - 70] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_mix = 8 [set res_to_emp res_to_emp - 80] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 0 [set res_to_emp res_to_emp + 25] ]   ;; efeito da vizinhança vazio sobre res 

  ask ress [if nbr_emp = 1 [set res_to_emp res_to_emp + 75] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 2 [set res_to_emp res_to_emp + 100] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 3 [set res_to_emp res_to_emp + 150] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 4 [set res_to_emp res_to_emp + 250] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 5 [set res_to_emp res_to_emp + 300] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 6 [set res_to_emp res_to_emp + 500] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 7 [set res_to_emp res_to_emp + 700] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_emp = 8 [set res_to_emp res_to_emp + 900] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_pub > 0 [set res_to_emp res_to_emp - 200] ]   ;; 

  ask ress [if nbr_ins > 0 [set res_to_emp res_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask ress [set res_to_com (res_to_com + tendencia_com-serv * 5)] 

  ask ress [set res_to_com (res_to_com + incentivo_com-serv * 5)] 

  ask ress [if res_to_com < 0 [set res_to_com 0]] 

  ask ress [set res_to_mix (res_to_mix + tendencia_misto * 5)] 

  ask ress [set res_to_mix (res_to_mix + incentivo_misto * 5)] 

  ask ress [if res_to_mix < 0 [set res_to_mix 0]] 

  ask ress [set res_to_emp (res_to_emp + tendencia_vazio * 5)] 

  ask ress [set res_to_emp (res_to_emp - conservacao_esp_pub)] 

  ask ress [if ( isprotected = "yes" ) [ set res_to_emp (res_to_emp - 600 ) ] ] 

  ask ress [if res_to_emp < 0 [set res_to_emp 0]] 

  ask ress [set res_seed random 1000]                               ;; Seed do residencial 

end 

 

to res_change 

  ask ress [if res_seed < res_to_com               ;; residencial vira comercial 

                [ set breed coms set size 0.8 ]  ]              ;; 

  ask ress [if res_seed > res_to_com                              ;; residencial vira misto 

                AND res_seed < res_to_com + res_to_mix            ;; 

                    [ set breed mixs set size 0.8 ] ]                          ;; 

  ask ress [if res_seed > res_to_com + res_to_mix                           ;; residencial vira vazio 

                AND res_seed < res_to_com + res_to_mix + res_to_emp         ;; 

                    [ set breed emps set size 0.6 ] ]                                    ;; 

end 

 

to com_solve 

  ask coms [set com_to_res 0 ] 

  ask coms [set com_to_mix 0 ] 

  ask coms [set com_to_emp 0 ] 

  ask coms [set shape "building store"] 

  ask coms [if nbr_res = 0 [set com_to_res com_to_res + 00] ]   ;; efeito da vizinhança res sobre com 

  ask coms [if nbr_res = 1 [set com_to_res com_to_res + 10] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 2 [set com_to_res com_to_res + 10] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 3 [set com_to_res com_to_res + 20] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 4 [set com_to_res com_to_res + 20] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 5 [set com_to_res com_to_res + 20] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 6 [set com_to_res com_to_res + 20] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 7 [set com_to_res com_to_res + 10] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 8 [set com_to_res com_to_res + 00] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 0 [set com_to_emp com_to_emp + 25] ]   ;; efeito da vizinhança RES para COM 

virar VAZIO 

  ask coms [if nbr_res = 1 [set com_to_emp com_to_emp + 10] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 2 [set com_to_emp com_to_emp + 00] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 3 [set com_to_emp com_to_emp - 25] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 4 [set com_to_emp com_to_emp - 75] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 5 [set com_to_emp com_to_emp - 150] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 6 [set com_to_emp com_to_emp - 200] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 7 [set com_to_emp com_to_emp - 300] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_res = 8 [set com_to_emp com_to_emp - 500] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 0 [set com_to_mix com_to_mix + 02] ]   ;; efeito da vizinhança MIX sobre com 

  ask coms [if nbr_mix = 1 [set com_to_mix com_to_mix + 02] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 2 [set com_to_mix com_to_mix + 04] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 3 [set com_to_mix com_to_mix + 04] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 4 [set com_to_mix com_to_mix + 06] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 5 [set com_to_mix com_to_mix + 06] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 6 [set com_to_mix com_to_mix + 06] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 7 [set com_to_mix com_to_mix + 08] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 8 [set com_to_mix com_to_mix + 08] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 0 [set com_to_emp com_to_emp + 00] ]   ;; efeito da vizinhança MIX para COM 

virar VAZIO 

  ask coms [if nbr_mix = 1 [set com_to_emp com_to_emp - 20] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 2 [set com_to_emp com_to_emp - 40] ]   ;; 
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  ask coms [if nbr_mix = 3 [set com_to_emp com_to_emp - 50] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 4 [set com_to_emp com_to_emp - 75] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 5 [set com_to_emp com_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 6 [set com_to_emp com_to_emp - 150] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 7 [set com_to_emp com_to_emp - 300] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_mix = 8 [set com_to_emp com_to_emp - 400] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 0 [set com_to_emp com_to_emp + 75] ]   ;; efeito da vizinhança EMP sobre com 

  ask coms [if nbr_emp = 1 [set com_to_emp com_to_emp + 100] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 2 [set com_to_emp com_to_emp + 150] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 3 [set com_to_emp com_to_emp + 150] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 4 [set com_to_emp com_to_emp + 250] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 5 [set com_to_emp com_to_emp + 300] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 6 [set com_to_emp com_to_emp + 500] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 7 [set com_to_emp com_to_emp + 700] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_emp = 8 [set com_to_emp com_to_emp + 900] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_pub > 0 [set com_to_emp com_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask coms [if nbr_ins > 0 [set com_to_emp com_to_emp - 200] ]   ;; 

  ask coms [set com_to_res (com_to_res + tendencia_residencial * 5)] 

  ask coms [set com_to_res (com_to_res + incentivo_residencial * 5)] 

  ask coms [if com_to_res < 0 [set com_to_res 0]] 

  ask coms [set com_to_mix (com_to_mix + tendencia_misto * 5)] 

  ask coms [set com_to_mix (com_to_mix + incentivo_misto * 5)] 

  ask coms [if com_to_mix < 0 [set com_to_mix 0]] 

  ask coms [set com_to_emp (com_to_emp + tendencia_vazio * 5)] 

  ask coms [set com_to_emp (com_to_emp - conservacao_esp_pub)] 

  ask coms [if ( isprotected = "yes" ) [ set com_to_emp ( com_to_emp - 600 ) ] ] 

  ask coms [if com_to_emp < 0 [set com_to_emp 0]] 

  ask coms [set com_seed random 1000] 

 

end 

 

to com_change 

  ask coms [if com_seed < com_to_res               ;; residencial vira comercial 

                [ set breed ress set size 0.9 ]  ]              ;; 

  ask coms [if com_seed > com_to_res                              ;; residencial vira misto 

                AND com_seed < com_to_res + com_to_mix            ;; 

                    [ set breed mixs set size 0.8 ] ]                          ;; 

  ask coms [if com_seed > com_to_res + com_to_mix                           ;; residencial vira vazio 

                AND com_seed < com_to_res + com_to_mix + com_to_emp         ;; 

                    [ set breed emps set size 0.6 ] ]                                    ;; 

end 

 

to mix_solve 

  ask mixs [set mix_to_com 0 ] 

  ask mixs [set mix_to_res 0 ] 

  ask mixs [set mix_to_emp 0 ] 

  ask mixs [set shape "house two story"] 

  ask mixs [if nbr_com = 0 [set mix_to_com mix_to_com + 10] ]   ;; efeito da vizinhança COM sobre mix 

  ask mixs [if nbr_com = 1 [set mix_to_com mix_to_com + 20] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 2 [set mix_to_com mix_to_com + 20] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 3 [set mix_to_com mix_to_com + 40] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 4 [set mix_to_com mix_to_com + 40] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 5 [set mix_to_com mix_to_com + 60] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 6 [set mix_to_com mix_to_com + 60] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 7 [set mix_to_com mix_to_com + 80] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_com = 8 [set mix_to_com mix_to_com + 80] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 0 [set mix_to_com mix_to_res + 10] ]   ;; efeito da vizinhança res sobre mix 

  ask mixs [if nbr_res = 1 [set mix_to_com mix_to_res + 20] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 2 [set mix_to_com mix_to_res + 20] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 3 [set mix_to_com mix_to_res + 40] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 4 [set mix_to_com mix_to_res + 40] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 5 [set mix_to_com mix_to_res + 60] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 6 [set mix_to_com mix_to_res + 60] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 7 [set mix_to_com mix_to_res + 80] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_res = 8 [set mix_to_com mix_to_res + 80] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 0 [set mix_to_emp mix_to_emp + 10] ]   ;; efeito da vizinhança EMP sobre mix 

  ask mixs [if nbr_emp = 1 [set mix_to_emp mix_to_emp + 35] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 2 [set mix_to_emp mix_to_emp + 50] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 3 [set mix_to_emp mix_to_emp + 75] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 4 [set mix_to_emp mix_to_emp + 75] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 5 [set mix_to_emp mix_to_emp + 125] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 6 [set mix_to_emp mix_to_emp + 250] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 7 [set mix_to_emp mix_to_emp + 350] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_emp = 8 [set mix_to_emp mix_to_emp + 450] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_pub > 0 [set mix_to_emp mix_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask mixs [if nbr_ins > 0 [set mix_to_emp mix_to_emp - 100] ]   ;; 

  ask mixs [set mix_to_res (mix_to_res + tendencia_residencial * 5)] 
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  ask mixs [set mix_to_res (mix_to_res + incentivo_residencial * 5)] 

  ask mixs [if mix_to_res < 0 [set mix_to_res 0]] 

  ask mixs [set mix_to_com (mix_to_com + tendencia_com-serv * 5)] 

  ask mixs [set mix_to_com (mix_to_com + incentivo_com-serv * 5)] 

  ask mixs [if mix_to_com < 0 [set mix_to_com 0]] 

  ask mixs [set mix_to_emp (mix_to_emp + tendencia_vazio * 5)] 

  ask mixs [set mix_to_emp (mix_to_emp - conservacao_esp_pub)] 

  ask mixs [if ( isprotected = "yes" ) [ set mix_to_emp ( mix_to_emp - 150 ) ] ] 

  ask mixs [if mix_to_emp < 0 [set mix_to_emp 0]] 

  ask mixs [set mix_seed random 1000 ]                               ;; Seed do comercial 

end 

 

to mix_change 

  ask mixs [if mix_seed < mix_to_com               ;; residencial vira comercial 

                [ set breed coms set size 0.8 ]  ]              ;; 

  ask mixs [if mix_seed > mix_to_res                              ;; residencial vira misto 

                AND mix_seed < mix_to_com + mix_to_res            ;; 

                    [ set breed ress set size 0.9  ] ]                          ;; 

  ask mixs [if mix_seed > mix_to_com + mix_to_res                           ;; residencial vira vazio 

                AND mix_seed < mix_to_com + mix_to_res + mix_to_emp         ;; 

                    [ set breed emps set size 0.6 ] ]                                    ;; 

end 

 

to emp_solve 

  ask emps [set emp_to_com 0 ] 

  ask emps [set emp_to_res 0 ] 

  ask emps [set emp_to_mix 0 ] 

  ask emps [set shape "house" set size 0.6 ] 

  ask emps [if nbr_com = 0 [set emp_to_com emp_to_com + 20] ]   ;; efeito da vizinhança COM sobre vazio 

  ask emps [if nbr_com = 1 [set emp_to_com emp_to_com + 40] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 2 [set emp_to_com emp_to_com + 60] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 3 [set emp_to_com emp_to_com + 80] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 4 [set emp_to_com emp_to_com + 100] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 5 [set emp_to_com emp_to_com + 120] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 6 [set emp_to_com emp_to_com + 140] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 7 [set emp_to_com emp_to_com + 160] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_com = 8 [set emp_to_com emp_to_com + 180] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 0 [set emp_to_res emp_to_res + 20] ]   ;; efeito da vizinhança res sobre vazio 

  ask emps [if nbr_res = 1 [set emp_to_res emp_to_res + 40] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 2 [set emp_to_res emp_to_res + 60] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 3 [set emp_to_res emp_to_res + 80] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 4 [set emp_to_res emp_to_res + 100] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 5 [set emp_to_res emp_to_res + 120] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 6 [set emp_to_res emp_to_res + 140] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 7 [set emp_to_res emp_to_res + 160] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_res = 8 [set emp_to_res emp_to_res + 180] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 0 [set emp_to_mix emp_to_mix + 10] ]   ;; efeito da vizinhança MIX sobre vazio 

  ask emps [if nbr_mix = 1 [set emp_to_mix emp_to_mix + 10] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 2 [set emp_to_mix emp_to_mix + 10] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 3 [set emp_to_mix emp_to_mix + 10] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 4 [set emp_to_mix emp_to_mix + 20] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 5 [set emp_to_mix emp_to_mix + 20] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 6 [set emp_to_mix emp_to_mix + 20] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 7 [set emp_to_mix emp_to_mix + 20] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_mix = 8 [set emp_to_mix emp_to_mix + 40] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_pub > 0 [set emp_to_res emp_to_res + 100] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_ins > 0 [set emp_to_com emp_to_com + 100] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_pub > 0 [set emp_to_mix emp_to_mix + 20] ]   ;; 

  ask emps [if nbr_ins > 0 [set emp_to_mix emp_to_mix + 20] ]   ;; 

  ask emps [set emp_to_res (emp_to_res + tendencia_residencial * 2)] 

  ask emps [set emp_to_res (emp_to_res + incentivo_residencial * 2)] 

  ask emps [if emp_to_res < 0 [set emp_to_res 0]] 

  ask emps [set emp_to_com (emp_to_com + tendencia_com-serv * 2)] 

  ask emps [set emp_to_com (emp_to_com + incentivo_com-serv * 2)] 

  ask emps [if emp_to_com < 0 [set emp_to_com 0]] 

  ask emps [set emp_to_mix (emp_to_mix + tendencia_misto * 2)] 

  ask emps [set emp_to_mix (emp_to_mix + incentivo_misto * 2)] 

  ask emps [if emp_to_mix < 0 [set emp_to_mix 0]] 

  ask emps [set emp_seed random 1000] 

end 

 

to emp_change 

  ask emps [if emp_seed < emp_to_com               ;; vazio vira comercial 

                [ set breed coms set size 0.8  ]  ]              ;; 

  ask emps [if emp_seed > emp_to_res                              ;; vazio vira res 

                AND emp_seed < emp_to_com + emp_to_res            ;; 

                    [ set breed ress set size 0.9 ] ]                          ;; 
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  ask emps [if emp_seed > emp_to_com + emp_to_res                           ;; vazio vira misto 

                AND emp_seed < emp_to_com + emp_to_res + emp_to_mix         ;; 

                    [ set breed mixs set size 0.8 ] ]                                    ;; 

end 

 

to pub_solve 

  ask pubs [set shape "petals"] 

  ask pubs [set pub_to_pubemp 0 ] 

  ask pubs [if nbr_emp = 0 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 75] ]   ;; efeito da vizinhança emp sobre 

esp publico 

  ask pubs [if nbr_emp = 1 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 100] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 2 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 150] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 3 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 150] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 4 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 250] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 5 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 300] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 6 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 500] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 7 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 700] ]   ;; 

  ask pubs [if nbr_emp = 8 [set pub_to_pubemp pub_to_pubemp + 900] ]   ;; 

  ask pubs [set pub_to_pubemp (pub_to_pubemp + tendencia_vazio * 5)] 

  ask pubs [set pub_to_pubemp (pub_to_pubemp - conservacao_esp_pub * 2)] 

  ask pubs [if ( isprotected = "yes" ) [ set pub_to_pubemp ( pub_to_pubemp - 600 ) ] ] 

  ask pubs [if pub_to_pubemp < 0 [set pub_to_pubemp 0]] 

  ask pubs [set pub_seed random 1000]                                ;; Seed do esp publico 

end 

 

to pub_change 

  ask pubs [if pub_seed < pub_to_pubemp              ;; vazio vira comercial 

                [ set breed pubemps ]  ]             ;; 

end 

 

to pubemp_solve 

  ask pubemps [set shape "petals"] 

  ask pubemps [set pubemp_to_pub 0 ] 

  ask pubemps [if nbr_emp = 0 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 240] ]   ;; efeito da vizinhança emp 

sobre esp publico 

  ask pubemps [if nbr_emp = 1 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 200] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 2 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 180] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 3 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 160] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 4 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 140] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 5 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 120] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 6 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 80] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 7 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 40] ]   ;; 

  ask pubemps [if nbr_emp = 8 [set pubemp_to_pub pubemp_to_pub + 00] ]   ;; 

  ask pubemps [set pubemp_to_pub (pubemp_to_pub - tendencia_vazio * 5)] 

  ask pubemps [set pubemp_to_pub (pubemp_to_pub + conservacao_esp_pub * 2)] 

  ask pubemps [if (isprotected = "yes" ) [ set pubemp_to_pub ( pubemp_to_pub + 200 ) ] ] 

  ask pubemps [if pubemp_to_pub < 0 [set pubemp_to_pub 0]] 

  ask pubemps [set pubemp_seed random 1000]                              ;; Seed do esp publico 

end 

 

to pubemp_change 

  ask pubemps [if pubemp_seed < pubemp_to_pub              ;; vazio vira comercial 

                [ set breed pubs ]  ]             ;; 

end 

 

to ins_solve 

  ask inss [set shape "building institution"] 

end 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  IntervenÇÃo ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

to intervene 

   run USO_DO_SOLO 

end 

 

to int_com-serv                                                                           no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down? 

  [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor      ;; pedir Às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                   ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != coms AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set count_int_com (count_int_com + 10)]         ;; adicionar intervenÇÃo Ã  contagem 

       if (breed != coms AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set breed coms set size 0.8 ]                   ;; alterar uso 

       if (breed = coms) [set color blue + 1] ]    ;; colorir 

   ]                                                                                   

    display 

end                                                                                   
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to int_resid                                         ;; 

    no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down?                   ;; se o mouse estiver na tela 

  [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor        ;; pedir Às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                     ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != ress AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set count_int_res (count_int_res + 10)]           ;; adicionar intervenÇÃo Ã  contagem 

       if (breed != ress AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set breed ress set size 0.9 ]                     ;; alterar uso 

       if (breed = ress AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets ) 

[set color pink] ]                                    ;; colorir 

   ]                                                                                  ;; 

  display 

end                                                                                   ;; 

 

to int_misto                                                                          ;; 

    no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down?                     ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor         ;; pedir Às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                       ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != mixs AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set count_int_mix (count_int_mix + 10)]       ;; adicionar intervenÇÃo Ã  contagem 

       if (breed != mixs AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set breed mixs set size 0.8 ]                                            ;; alterar uso 

       if (breed = mixs AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets ) 

[set color yellow] ]                                           ;; colorir 

   ]                                                                                  ;; 

  display 

end                                                                                   ;; 

 

to int_instit                                                                         ;; 

    no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down?                      ;; se o mouse estiver na tela 

   [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor          ;; pedir Às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                        ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != inss AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set count_int_ins (count_int_ins + 50)]       ;; adicionar intervenÇÃo Ã  contagem 

       if (breed != inss AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set breed inss set size 0.8 ]                                            ;; alterar uso 

       if (breed = inss AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets ) 

[set color brown + 1] ]                                          ;; colorir 

   ]                                                                                  ;; 

  no-display 

end                                                                                   ;; 

 

to int_esp_pub                                                                         ;; 

  no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down?                       ;; se o mouse estiver na tela 

 

  [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor            ;; pedir Às turtles sob o mouse 

     [ wait 0.05                                         ;; aguardar tempo de um clique 

       if (breed != pubs AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set count_int_pub (count_int_pub + 50)]       ;; adicionar intervenÇÃo Ã  contagem 

       if (breed != pubs AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets 

) [set breed pubs set size 0.8 ]                                            ;; alterar uso 

       if (breed = pubs AND breed != persons AND breed != stars AND breed != moons AND breed != targets ) 

[set color green] ]                                          ;; colorir 

   ]                                                                                  ;; 

  display 

end                                                                                   ;; 

                                                                   ;; 

to conservar 

    no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down? 

    [ask turtles-on patch mouse-xcor mouse-ycor           ;; pedir Às turtles sob o mouse 

         [wait 0.1 

          if (breed != stars AND breed != persons AND breed != moons AND breed != targets ) [ifelse 

(isprotected = "no") [set isprotected "yes"] [set isprotected "no"]] 

          if (breed != stars AND breed != persons AND breed != moons AND breed != targets ) [if 

(isprotected = "yes") [hatch-targets 1]] 

        ] 

  ] 

  ask targets [set size 0.45 set color orange + 2 set label ""] 

  display 

end 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

to save 

  export-world "Vidaurbana.csv" 

end 

 

to load 

  import-world "Vidaurbana.csv" 

end 

 

to export 

  export-world "VU_Modelo.csv" 

end 

 

to import 

  import-world "VU_Modelo.csv" 

end 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

to setup_daily 

  no-display 

  reset-ticks 

  set-default-shape persons "person 2"                    ;; 

  set clock 0 

  ask moons [die] 

  ask coms [set com_isnoc "day"] 

  ask coms [ifelse random 100 < com_serv_noturno [set com_isnoc "night"] [set com_isnoc "day"]] 

  ask coms [if (com_isnoc = "night") [ hatch-moons 1 ] ] 

  ask moons [set size 0.3 set color yellow] 

  set-default-shape moons "moon 2" 

  ask moons [ set label "" ] 

  set count_occup 0 

  display 

end 

 

to change_opening_time 

  no-display 

  if mouse-inside? and mouse-down? 

      [ask moons-on patch mouse-xcor mouse-ycor [die]] 

  if mouse-inside? and mouse-down? 

      [ask coms-on patch mouse-xcor mouse-ycor            ;; pedir Às turtles sob o mouse 

         [wait 0.05 

          ifelse (com_isnoc = "night") [set com_isnoc "day"] [set com_isnoc "night"] 

          if (com_isnoc = "night") [hatch-moons 1] 

        ] 

  ] 

  ask moons [set size 0.3 set color yellow set label "" ] 

    display 

end 

 

to simulate_day 

  no-display 

  ask persons [die] 

  ask moons [die] 

  ask stars [die] 

  ask targets [die] 

  ask turtles [ set label "" ] 

  ifelse ( day < 4 ) [ time_com ] [time_com_we] 

  ask coms [hatch-persons occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask coms [set label occup] 

  ask coms [set label-color orange] 

  time_res 

  ask ress [hatch-persons occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask ress [set label occup] 

  ask ress [set label-color orange] 

  time_mix 

  ask mixs [hatch-persons occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask mixs [set label occup] 

  ask mixs [set label-color orange] 

  ifelse ( day < 5 ) [ time_ins ] [time_ins_we] 

  ask inss [hatch-persons occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask inss [set label occup] 

  ask inss [set label-color orange] 

  time_pub 

  ask pubs [hatch-persons occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask pubs [set label occup] 
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  ask pubs [set label-color orange] 

  time_emp 

  time_pubemp 

  set clock clock + 1 

  if (clock > 18 OR clock < 7) [ask patches [set pcolor 3]] 

  if (clock > 16 AND clock < 18) [ask patches [set pcolor 5]] 

  if (clock > 5 AND clock < 7) [ask patches [set pcolor 5]] 

  if (clock > 7 AND clock < 16) [ask patches [set pcolor 6.7]] 

  if (clock = 24) [set day (day + 1 ) ] 

  wait 0.15 

  tick 

  ifelse (day = 7) [set day 0] [set day day] 

  ifelse (clock = 24) [set clock 0] [set clock clock] 

  dayname 

  count_persons 

  ask turtles [ if (isprotected = "yes") [hatch-targets 1] ] 

  ask turtles [ if (isheritage = "yes") [hatch-stars 1] ] 

  ask coms [ if (com_isnoc = "night") [hatch-moons 1] ] 

  ask targets [set size 0.45 set color orange + 2] 

  ask stars [set size 0.5 set color orange + 2] 

  ask moons [set size 0.3 set color yellow] 

  ask turtles [ set mem_occup occup ] 

  ask stars [ set label "" ] 

  ask targets [ set label "" ] 

  ask moons [ set label "" ] 

  ask persons [ set label "" ] 

  if NOT vis_forma 

     [vis_ocup_shape] 

  if NOT vis_cor 

     [vis_ocup_color] 

  if NOT vis_ocup 

     [vis_ocup_person] 

  display 

end 

 

to simulate_day24 

  repeat 24 [simulate_day] 

end 

 

to upd_vis 

  no-display 

  ask persons [die] 

  ask moons [die] 

  ask stars [die] 

  ask targets [die] 

  ifelse ( day < 4 ) [ time_com ] [time_com_we] 

  ask coms [hatch-persons mem_occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask coms [set label mem_occup] 

  ask coms [set label-color orange] 

  time_res 

  ask ress [hatch-persons mem_occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask ress [set label mem_occup] 

  ask ress [set label-color orange] 

  time_mix 

  ask mixs [hatch-persons mem_occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask mixs [set label mem_occup] 

  ask mixs [set label-color orange] 

  ifelse ( day < 5 ) [ time_ins ] [time_ins_we] 

  ask inss [hatch-persons mem_occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask inss [set label occup] 

  ask inss [set label-color orange] 

  time_pub 

  ask pubs [hatch-persons mem_occup [set size 0.5 set color orange]] 

  ask pubs [set label mem_occup] 

  ask pubs [set label-color orange] 

  time_emp 

  time_pubemp 

  ask turtles [ if (isprotected = "yes") [hatch-targets 1] ] 

  ask turtles [ if (isheritage = "yes") [hatch-stars 1] ] 

  ask coms [ if (com_isnoc = "night") [hatch-moons 1] ] 

  ask targets [set size 0.45 set color orange + 2] 

  ask stars [set size 0.5 set color orange + 2] 

  ask moons [set size 0.3 set color yellow] 

  ask stars [ set label "" ] 

  ask targets [ set label "" ] 

  ask moons [ set label "" ] 

  ask persons [ set label "" ] 
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  if NOT vis_forma 

     [vis_ocup_shape] 

  if NOT vis_cor 

     [vis_ocup_color] 

  if NOT vis_ocup 

     [vis_ocup_person] 

  display 

end 

 

to vis_ocup_shape 

  ask moons [die] 

  ask stars [die] 

  ask targets [die] 

  ask coms [set shape "circle" set size 0.8 set label ""] 

  ask ress [set shape "circle" set size 0.8 set label ""] 

  ask mixs [set shape "circle" set size 0.8 set label ""] 

  ask inss [set shape "circle" set size 0.8 set label ""] 

  ask emps [set shape "circle" set size 0.0 set label ""] 

  ask pubs [set shape "circle" set size 0.8 set label ""] 

  ask pubemps [set shape "circle" set size 0.8 set label ""] 

  ask persons [set shape "circle" set size ( 0.15 * ( mem_occup / 2 ) )set color ( white - ( mem_occup / 

1.5 ) ) set label "" ] 

end 

 

to vis_ocup_color 

  ask coms [set color white - 1] 

  ask ress [set color white - 1] 

  ask mixs [set color white - 1] 

  ask inss [set color white - 1] 

  ask emps [set color white - 1] 

  ask pubs [set color white - 1] 

  ask pubemps [set color white - 1] 

end 

 

to vis_ocup_person 

  ask persons [die] 

end 

 

to dayname 

  if day = 0 [set day_name "Segunda"] 

  if day = 1 [set day_name "TerÃ§a"] 

  if day = 2 [set day_name "Quarta"] 

  if day = 3 [set day_name "Quinta"] 

  if day = 4 [set day_name "Sexta"] 

  if day = 5 [set day_name "SÃ¡bado"] 

  if day = 6 [set day_name "Domingo"] 

end 

 

to time_com 

  ask coms [set shape "building store"] 

  ask coms [ifelse (com_isnoc = "night") [time_com_night] [time_com_day]] 

end 

 

to time_com_night 

  ifelse ( clock <= 2 OR clock > 5 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock <= 2 OR clock > 17) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 

end 

 

to time_com_day 

  ifelse ( clock >= 7 AND clock < 19 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock >= 7 AND clock < 19 ) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 

end 

 

to time_com_we 

  ask coms [set shape "building store"] 

  if day = 4 [time_com_fri] 

  if day = 5 [time_com_sat] 

  if day = 6 [time_com_sun] 

end 

 

to time_com_fri 

  ask coms [ifelse (com_isnoc = "night") [time_com_night_fri] [time_com_day_fri]] 

end 

 

to time_com_night_fri 

  ifelse ( clock <= 4 OR clock > 17 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock <= 4 OR clock > 17 ) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 
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end 

 

to time_com_day_fri 

  ifelse ( clock >= 7 AND clock < 19 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock >= 7 AND clock < 19 ) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 

end 

 

to time_com_sat 

  ask coms [ifelse (com_isnoc = "night") [time_com_night_sat] [time_com_day_sat]] 

end 

 

to time_com_night_sat 

  ifelse ( clock < 6 OR clock >= 17 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock < 6 OR clock >= 17) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 

end 

 

to time_com_day_sat 

  ifelse ( clock > 7 AND clock < 13 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock > 7 AND clock < 13 ) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 

end 

 

to time_com_sun 

  ask coms [ifelse (com_isnoc = "night") [time_com_night_sun] [time_com_day_sun]] 

end 

 

to time_com_night_sun 

  ifelse ( clock <= 2 OR clock >= 17 ) [set color blue + 3] [set color blue - 1] 

  ifelse ( clock <= 2 OR clock >= 17) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 0 ] 

end 

 

to time_com_day_sun 

  set color blue - 1 

  set occup random 2 

end 

 

to time_res 

  ask ress [set shape "house colonial" set size 0.9] 

  ask ress [ ifelse ( clock >= 19 OR clock < 7) [set color pink - 1] [set color pink + 2] ] 

  ask ress [ ifelse ( clock >= 19 OR clock < 7) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 4 ] ] 

end 

 

to time_mix 

  ask mixs [set shape "house two story"] 

  ask mixs [ ifelse ( clock < 2 OR clock >= 5 ) [set color yellow + 2] [set color yellow - 2] ] 

  ask mixs [ ifelse ( clock < 2 OR clock >= 17) [set occup 2 + random 8 ] [set occup random 6 ] ] 

end 

 

to time_ins 

  ask inss [set shape "building institution"] 

  ask inss [ ifelse ( clock > 7 AND clock < 19 ) [set color brown + 3] [set color brown - 1] ] 

  ask inss [ ifelse ( clock > 7 AND clock < 19 ) [set occup 4 + random 10] [set occup random 0] ] 

end 

 

to time_ins_we 

  ask inss [set shape "building institution"] 

  ask inss [set color brown - 1] 

  ask inss [set occup random 0] 

end 

 

to time_pub 

  ask pubs [set shape "petals"] 

  ask pubs [ ifelse ( clock > 7 AND clock < 21 ) [set color lime - 1] [set color green - 1] ] 

  ask pubs [ ifelse ( clock > 7 AND clock < 21 ) [set occup 2 + random 8] [set occup random 2] ] 

end 

 

to time_emp 

  ask emps [set shape "house" set size 0.6] 

  ask emps [ ifelse ( clock > 7 AND clock < 19 ) [set color white - 1 ] [set color white - 1 - 4] ] 

end 

 

to time_pubemp 

  ask pubemps [set shape "petals"] 

  ask pubemps [ ifelse ( clock > 7 AND clock < 19 ) [set color 79 ] [set color green - 1] ] 

end 

 

to count_persons 

  let co count persons 
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  set count_occup (count_occup + co) 

  set count_occup_now ( co ) 

  ask coms [set persons_occup_com count persons-on patch-here] 

  ask ress [set persons_occup_res count persons-on patch-here] 

  ask pubs [set persons_occup_pub count persons-on patch-here] 

  ask mixs [set persons_occup_mix count persons-on patch-here] 

  ask inss [set persons_occup_ins count persons-on patch-here] 

  set count_persons_com sum [persons_occup_com] of coms 

  set count_persons_res sum [persons_occup_res] of ress 

  set count_persons_pub sum [persons_occup_pub] of pubs 

  set count_persons_mix sum [persons_occup_mix] of mixs 

  set count_persons_ins sum [persons_occup_ins] of inss 

end 
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APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

EXPERIMENTO DE SIMULAÇÃO URBANA 
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Questionário –  Simulação Urbana com Autômatos Celulares 

1. Você teve algum contato anterior com softwares de simulação? Se sim, qual(is), e em que contexto? 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Comente sobre fatores que você considera importantes ao intervir em áreas centrais. 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
3. Quais foram as estratégias de planejamento utilizadas para alcançar os objetivos propostos na atividade? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Quais foram as dificuldades sentidas durante a execução da atividade? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Assinale sua impressão do grau de complexidade em operar o software (NetLogo) para os fins dessa atividade, 

de 1(mais fácil) a 5 (mais difícil). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 
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6. Assinale abaixo sua avaliação da adequação do software (NetLOGO) à tarefa proposta, de 1 (menos adequado) 

a 5 (mais adequado). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

7. Assinale abaixo sua avaliação da adequação da tarefa à temática que será abordada ao longo do semestre, de 

1 (menos adequada) a 5 (mais adequada). 

(    )  1   (   ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5 

 

8. Você sentiu a necessidade da inclusão de algum elemento que não está presente na simulação? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Insira outros comentários sobre suas impressões a respeito da tarefa, do software, e das ferramentas de 

simulação urbana apresentadas. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS (SIMULAÇÃO URBANA) 
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Você teve algum contato anterior com softwares de simulação? Se sim, qual(is), e em que contexto? 

 

Comente sobre fatores que você considera importantes ao intervir em áreas centrais. 
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Quais foram as estratégias de planejamento utilizadas para alcançar os objetivos propostos na atividade? 

 

Quais foram as dificuldades sentidas durante a execução da atividade? 
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Assinale sua impressão do grau de complexidade em operar o software (NetLogo) para os fins dessa 

atividade, de 1(mais fácil) a 5 (mais difícil). 

 

Assinale abaixo sua avaliação da adequação da tarefa à temática que será abordada ao longo do 

semestre, de 1 (menos adequada) a 5 (mais adequada)  

. 

Insira outros comentários sobre suas impressões a respeito da tarefa, do software, e das ferramentas de 

simulação urbana apresentadas. 
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ANEXO A 

 

PLANO DE CURSO 

PLANEJAMENTO E PROJETO URBANO E REGIONAL 04 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 
Disciplina: ARQ 0563 – PLANEJAMENTO E PROJETO URBANO E REGIONAL 04 
Créditos: 05 (carga horária: 75h/aula)                                            Período: 2016.2 (6º período) 

Horário: 3T234 / 5T12       Profa.: Giovana Paiva 
 

PLANO DE CURSO 

EMENTA: 
O ambiente construído como objeto de análise e intervenção. Abrangência da abordagem sobre o 

ambiente construído (morfologia, tipologia, agentes, infraestrutura, inserção no contexto urbano) e o 
desenho urbano como metodologia de projeto para intervenção sobre o ambiente construído 
(detalhamento da prática de desenho urbano). 

 
OBJETIVOS: 
Proporcionar a compreensão do processo de estruturação do urbano a partir da introdução de novas 

categorias de análise que possam conduzir a uma proposta de intervenção físico-territorial associando 
elementos projetuais do desenho e do planejamento urbano. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O conteúdo da disciplina está dividido em três partes (correspondentes a três unidades do semestre 
letivo) e seu conteúdo será integrado com as disciplinas ARQ0561-Proj Arquitetura 04, ARQ0562-
Planejamento da Paisagem 02 e ARQ0566-Conforto Ambiental 2. Na construção da proposta dos 
projetos serão introduzidas as abordagens conceitual, o que se dará por meio de aulas expositivas, 
leituras de textos, discussões presenciais, seminários, palestras e desenhos propositivos. 

 
A abordagem do tema será feita a partir dos seguintes procedimentos: 

 discussões, construção dos conteúdos a partir dos temas, aulas expositivas, palestras; 

 elaboração de Relatório com anotações a respeito da legislação urbanística vigente, 
relação espaço público x lote e dentro do próprio lote 

 elaboração de Estudos Preliminares para intervenção em espaço público 

 aplicação de prescrições e compreensão das decisões de mercado imobiliário 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 
Ao final do semestre o aluno deverá demonstrar que aprendeu as noções básicas da ação projetual 

numa fração urbana, apresentando soluções para a aplicação da Legislação Urbanística e demais 
legislações aplicada a uma edificação, em área consolidada, podendo aplicar e potencializar o uso da 
legislação, adequando um edifício verticalizado ao contexto legal existente, avaliando a viabilidade do 
empreendimento e sendo capaz de compreender o processos e produção urbana.  

 
 
AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM: 
O aluno será avaliado levando em consideração o desempenho/interesse, participação e o 

conhecimento revelado na elaboração do projeto urbano (e integrado). Serão anotadas o desempenho 
ao longo do semestre, a frequência e permanência nos ateliers, participação em aulas e na produção dos 
trabalhos programados. As atividades serão desenvolvidas individualmente e algumas poderão ser 
resolvidas em grupo. A avaliação final será aferida a partir dos trabalhos referentes a cada unidade. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ACIOLY, Claudio & DAVIDSON, Forbes. Densidade Urbana: um instrumento de planejamento e gestão 

urbana. Rio de Janeiro: Mauad, 1998. 
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LAMAS, José M. R. Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. 3ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulberkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 2004. 

LANDIM, Paula da Cruz. Desenho de paisagem urbana. As cidades do interior paulista. São Paulo: Editora 
UNESP, 2004. 

MASCARÓ, Juan Luís. Desenho Urbano e Custos de Urbanização. 2ª Ed. Porto Alegre: DCL, 1989. 

SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves dos. Reforma urbana: por um novo modelo de planejamento e gestão 
das cidades. Rio de Janeiro: FASE/UFRJ-IPPUR, 1995. 

SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: Studio Nobel, EDUSP, 

FAPESP, 1997. 

SOUZA, Maria Adélia Aparecida. A Identidade da Metrópole. São Paulo: Editora Hucitec/EDUSP, 1994. 

 

LEGISLAÇÃO (Natal/RN):  

 LEI COMPLEMENTAR Nº 082 DE 21 DE JUNHO DE 2007 - Plano Diretor de Natal. 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 055, DE 27 DE JANEIRO DE 2004 - Institui o Código de Obras e 
Edificações do Município de Natal e dá outras providências. 

 CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE, LEI Nº. 4.100, DE 19 DE JUNHO DE 1992 - Dispõe sobre o 
Código do MEIO AMBIENTE do Município do Natal. 

 LEI Nº 4.090, DE 03 DE JULHO DE 1992 - Dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas 
para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestres e edifícios do uso público e dá outras 
providencias. 

 LEI Nº 4.663, DE 31 DE JULHO DE 1995 - Dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições 
urbanísticas da Área Especial de Interesse Social – AEIS, no bairro de Mãe Luiza no município de Natal. 

 DECRETO Nº 2.236, DE 19 DE JULHO DE 1979 - Declara “non edificandi” os Imóveis que 
especifica, e dá outras providências. 

 LEI Nº 4.566, DE 19 DE MAIO DE 1992 - Regulamenta a caracterização, prescrições e usos de 
Hotel-Residência. 

 LEI Nº 3.942, DE 09 DE JULHO DE 1990 - Institui a Zona Especial de Preservação Histórica, 
alterando o zoneamento de uso do solo, definido na Lei no 3.175, de 29 de fevereiro de 1984. 

 LEI Nº 4.664, DE 31 DE JULHO DE 1995 - Dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições 
urbanísticas da Zona de Proteção Ambiental - ZPA, do campo dunar existente nos bairros de Pitimbu, 
Candelária e Cidade Nova, no município do Natal. 

 LEI Nº 3.607 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987 - Dispõe sobre o uso do solo e prescrições 
urbanísticas da Zona Especial de Interesse Turística I - ZET-1, criada pela Lei 3.175/84 de 26 de janeiro 
de 1984, e dá outras providencias. 

 LEI Nº 4.885, DE 07 DE OUTUBRO DE 1997 - Dispõe sobre a exigência do Relatório de Impacto 
sobre o Tráfego Urbano para empreendimentos novos, ampliações de empreendimentos existentes e 
alterações de uso de imóveis, e dá outras providências. 

 LEI Nº 4.619, DE 28 DE ABRIL DE 1995 - Dispõe sobre a regulamentação do procedimento para 
análise do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, conforme determina a Lei Complementar no 07 – 
Plano Diretor de Natal e dá outras providências. 

 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: 

Lei Complementar No. 336, de 12 de DEZEMBRO de 2006 - Altera a Lei Complementar Estadual nº 272, de 
03 de março de 2004 e dá outras providências.  

LEI No. 8426, de 14 de NOVEMBRO de 2003 - Dispõe sobre a faixa de proteção ambiental do Rio Pitimbu, e 
dá outras providências.  

DECRETO No. 13500, de 5 de SETEMBRO de 1997 - Aprova o Regulamento dos Parques Estaduais. 
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ANEXO B 

 

PLANO DIRETOR DE NATAL, LEI COMPLEMENTAR N° 

082/2007 

ARTIGOS 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30 
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TÍTULO II – DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
Art. 7º - Considera - se Zona Urbana todo o território do Município de Natal. 
Art. 8º - O Macrozoneamento, constante no Mapa 1 do Anexo II, parte integrante 

desta Lei, divide a totalidade do território do Município em três zonas. 
I - Zona de Adensamento Básico; 
II - Zona Adensável; 
III - Zona de Proteção Ambiental. 
Art. 9º - Zona de Adensamento Básico é aquela onde se aplica, estritamente, o 

coeficiente de aproveitamento básico. 
Art. 10º - O coeficiente de aproveitamento básico para todos os usos nos terrenos 

contidos na Zona Urbana é de 1,2 (um vírgula dois). 
§1º - Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento será subtraído da área de 

construção, o total da área não computável da edificação. 
§2º - No caso de edifícios garagens serão subtraídos do cálculo do coeficiente 

25% (vinte e cinco por cento) da área total do empreendimento 
Art. 11 - Zona Adensável é aquela onde as condições do meio físico, a 

disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso, possibilitem 
um adensamento maior do que aquele correspondente aos parâmetros básicos de 
coeficiente de aproveitamento. 

§1º - A Zona Adensável está definida conforme Mapa 1 do Anexo II e Quadro 1 do 
Anexo I, parte integrante desta Lei. 

§2º - A cada dois anos o perímetro das zonas adensáveis e seus respectivos 

parâmetros de aproveitamento construtivo devem ser avaliados e revisados, 
observando - se os objetivos e diretrizes estabelecidos nesta Lei. 

§3º - VETADO 
§4º - VETADO 
Art. 29 - Para garantir a ocupação do solo de forma adequada às características 

do meio físico, bem como o equilíbrio climático da cidade, serão observadas as 
seguintes normas urbanísticas adicionais: 

I - taxa de ocupação; 
II - taxa de impermeabilização; 
III - recuos; 
IV - gabarito. 
§1º - As demais normas específicas para as construções estão definidas no 

Código de Obras e Edificações do Município. 
§2º - O gabarito máximo de altura permitido para toda a cidade será de 65m 

(sessenta e cinco metros), exceto para as zonas adensáveis onde poderá ser 
permitido até 90m (noventa metros). 

§3º - As Áreas Especiais de Controle de Gabarito deverão atender à legislação 
específica. 

Art. 30 - A Taxa de Ocupação máxima permitida para todos os terrenos do 
Município, ressalvadas as regulamentações especiais são: 

I – subsolo, térreo e 2º pavimento – 80% (oitenta por cento); 
II - acima do 2º pavimento, a taxa de ocupação será em função da área resultante 

da aplicação dos recuos previstos no Quadro 3 do Anexo I desta Lei. 
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ANEXO C 

 

PLANO DE CURSO 

PROJETO INTEGRADO 05 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE/ CENTRO DE 

TECNOLOGIA  

PLANO  

DE  

CURSO  

Turma  

/Semestre  

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA/ CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  

Componente: PROJETO INTEGRADO 05 Código: ARQ 

0036  

2017.2  

Professores: Maísa Veloso, Ruth Ataíde, Francisco Junior, Bianca Araújo, Eunádia Cavalcante  
Carga Horária 180/90 horas aula; Horários: conforme cronograma  

 

 EMENTA PROPOSTA: Análise e aplicação dos estudos teórico-conceituais, instrumentos legais e de gestão 

para intervenção em sítios e edifícios históricos de valor patrimonial, integrando os conteúdos dos Projetos Urbano, 

Arquitetônico e Paisagístico, a partir de uma intervenção integrada nas diferentes escalas dos três campos de atuação 

projetual e as disciplinas complementares que lhes dão apoio.  

OBJETIVOS:  
1) Desenvolver o conhecimento acerca do Patrimônio arquitetônico, urbano e ambiental, evidenciando as 

estratégias e diretrizes de intervenção em áreas de valor patrimonial e adequando, de forma correspondente à escala, 

desenhos, equipamentos e requisitos de manutenção:  
2) Realizar inventários e levantamentos de campo em área de interesse histórico, evidenciando os estudos 

tipológicos, os processos construtivos, a avaliação dos planos e projetos concluídos e/ou em andamento;  

3) Elaborar projeto integrado de intervenção urbanística, paisagística e arquitetônica nas áreas delimitadas 

como objeto de estudo, considerando as possibilidades de inserção de novos usos e novas formas de ocupação do solo 
e a inclusão de novas tecnologias construtivas e a aplicação dos novos instrumentos de preservação e/ou de 

requalificação de sítios e edificações deterioradas ou em vias de deterioração.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O componente curricular se estrutura em dois eixos, que se 

desenvolvem de forma alternada: Atividades de Campo e de Atelier. Os conteúdos serão desenvolvidos articulando 
os conteúdos teórico-conceituais dos Projetos Urbano, Arquitetônico e Paisagístico, constando das seguintes etapas: 

a) o levantamento de dados e análise da área de estudo com base em roteiro específico e ficha de inventário do 

conjunto edificado ; b) elaboração de um plano de ação para a área; c) desenvolvimento de uma proposta de 

intervenção arquitetônica, urbanística e paisagística em nível de anteprojeto com base no referido plano.  
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: Capacidade de síntese, interpretação de textos e material gráfico, 

domínio das técnicas de representação de projeto arquitetônico e urbanístico, dissertação clara e objetiva.  

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO: A avaliação de desempenho do(a) aluno(a) será realizada através dos 

trabalhos individuais e em equipe na forma de textos escritos, elaboração de desenhos, mapas e outros recursos 
gráficos, apresentação de seminários e atividades de atelier. Na avaliação do aprendizado também serão 

considerados: o interesse, a participação em sala de aula e as contribuições pessoais que reflitam a compreensão do 

conteúdo estudado/trabalhado; o nível e a qualidade dos trabalhos realizados (memoriais/relatórios das aulas 

apresentadas, assim como a proposta de intervenção arquitetônica, urbanística e paisagística para a área estudada).  

Desempenho nos Seminários e Trabalhos Integrados das Unidades e Participação nas aulas e assessorias:  
I UNIDADE – Análise da fração urbana/edificação estudada;  

II UNIDADE – Plano de Ação e Estudos Preliminares;  

III UNIDADE – Desenvolvimento dos EP e Apresentação do Anteprojeto.  

Bibliografia Básica:  
CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. (cap. V e VI).  

LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Debates, Coleção Primeiros Passos, 1981  

DE GRACIA, Francisco. Construir en lo construído -la arquitectura como modificación Madrid: NEREA, 
1992. (capítulo VII).  

HARDT, Leticia Peret Antunes. Paisagismo: fundamentos para o projeto. Anais da X Semana de Estudos 

Florestais... Curitiba: UNICENTRO, 2000.  

RODRIGUES, Ferdinando de Moura. Forma, imagem e significado em estruturas urbanas centrais. Centro 
da cidade de Niterói. Projeto de Reestruturação Urbana. EdUFF / ProEditores, 2005.  

VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luísa Howard de (orgs.). Intervenções em centros urbanos: 

objetivos, estratégicas e resultados. Barueri: Manole, 2006.  

MACEDO, Silvio Soares. Quadro do Paisagismo no Brasil. São Paulo: Edusp, 1999.  
WATERMAN, Tim. Fundamentos de Paisagismo. Porto Alegre: Ed. Bookman: 2010. 

 Bibliografia complementar:  
ABBUD, Benedito. Criando Paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo: SENAC, 

2006.  

CASCUDO, Luiz da Câmara. Historia da Cidade de Natal. Natal/RN:IHG/RN Econômico, 1999.  

DELPHIN, Carlos F.de Moura (coord.). Manual de Intervenção em Jardins Históricos. Rio de Janeiro: 

IPHAN, s.d.  

FARAH, Ivete et al. Arquitetura Paisagística Contemporânea no Brasil. São Paulo: SENAC, 2010.  
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FERREIRA, Ângela et al. Uma Cidade Sã e Bela. A trajetória do saneamento em Natal (1850-1969). Natal: 

IAB/RN;CREA/RN, 2008  

FRANCO, M. A R. Planejamento Ambiental para a Cidade Sustentável. São Paulo: Annablume: Fapesp, 
2000.  

MASCARÓ, Juan Luis e Yoshinaga, Mário. Infra-estrutura urbana. Porto Alegre: L. Mascaro, J. Mascaro, 

2005.  

MASCARÓ, Lucia, MASCARÓ, Juan. Vegetação Urbana. Porto Alegre: Masquatro Ed., 2010.  
MOORE, Charles W., MITCHELL, William J., TURNBULL Jr, Willian. A Poética dos Jardins. Campinas: 

UNICAMP, 2011.  

OLIVEIRA, Fernando Vicente de. Capacidade de carga nas cidades históricas. Campinas, SP: Papirus, 2003.  

MIRANDA, João Maurício de. 2014  
PANERAI, Philipe et alii. Análise Urbana. Tradução de Francisco Leitão; revisão técnica de Sylvia Ficher. -

Brasília: Editora Universidade de Brasília , 2006, (coleção arquitetura e urbanismo)  

PRINZ, Dieter. Urbanismo I. Projeto Urbano. Lisboa: Editorial Presença, 1980.-  

PRINZ, Dieter. Urbanismo II. Configuração Urbana. Lisboa: Editorial Presença, 1980.  
SARANDESES, José Martínez et al.. Guia de Desenho Urbano. Madrid: Ministerio de Fomento/Centro de 

Publicações, 2003.  

WATERMAN, Tim. Fundamentos de Paisagismo. Porto Alegre: Ed. Bookman: 2010.  

Leis relacionadas ao patrimônio (Cartas patrimoniais, Estatuto da Cidade, IPHAN etc.). Textos legais e 
históricos sobre o município de Natal/RN. (indicados durante o desenvolvimento das atividadescuriculares)  

Portal Vitruvius. Vários textos em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp091.asp  

RIO, Vicente del; SIEMBIEDA, William (Orgs.). Desenho Urbano Contemporâneo no Brasil. 1ª Edição, Rio de 

Janeiro RJ, Grupo Gen, 2013. 
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