MSG: Mutirão São Gabriel São Gabriel Community Project

Immersive digital environments, representation and participative projects

Ambientes digitais imersivos, representação e projetos participativos.

The discussion on housing projects of
social interest is undergoing a crucial
moment in the country. Construction processes as community projects
have become popular and a feasible
alternative to combat the Brazilian
housing deficit. At the same time recent advances in the theory of architecture and popularization of digital
technology of representation gave
opportunities to expand the scope of
discussion of practically all the topics
of architectural production, including
production of social interest housing.
Specifically in relation to community
construction processes, there is a theoretical/historical paradox refereeing
to the architectonic representation
which is evidenced and deserves to be
debated if we wish to advance in the
exploration of the potential of these
processes. This paradox occurs dued
to the used of architectonic representation in its present form, which, derived from the perspective techniques
which arose in the Renaissance, emphasizing specialization and fragmentation of the architectural production
phases. This representation system,
which assumes as premises the separation and distancing of the actors in
the construction process is the same
one used in the community processes
where the approach is exactly the opposite: there is some coincidence of
builder and dweller here, and, when
dealing with participative projects,
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discussão sobre projetos de habitação de interesse social passa
por um momento crucial no país. Os
processos de construção em regime
de mutirão se popularizaram e se
tornaram uma alternativa viável para
combater o déficit habitacional brasileiro. Ao mesmo tempo, os avanços
recentes na teoria da arquitetura e
a popularização de tecnologias digitais de representação abriram oportunidades de se ampliar o escopo de
discussão de praticamente todos os
tópicos da produção arquitetônica,
incluindo aí a produção de habitação
de interesse social. Especificamente
com relação aos processos de construção em regime de mutirão, há um
paradoxo teórico/histórico referente
à representação arquitetônica que
se evidencia e merece ser abordado
se quisermos avançar na exploração do potencial desses processos.
Este paradoxo se dá devido ao uso
da representação arquitetônica em
sua forma atual, que, derivada das
técnicas perspectívicas surgidas na
Renascença, enfatiza a especialização e a fragmentação das etapas do
processo de produção arquitetônica.
Este sistema de representação, que
tem como premissas a separação e
distanciamento dos atores do processo construtivo, é o mesmo sistema
usado nos processos de mutirão onde
a abordagem é exatamente inversa:
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there is also the coincidence of the
planner. Of course, there is also the
presence of the technical assistant
in community processes, but without a doubt, community projects are
based on the search for integration of
production persons to the dwellers.
Apparently, this paradox has been
maintained for operational reasons,
in other words, by the absence of an
instrument which makes another approach possible, one more integrated
and less fragmented.

há ali uma coincidência do construtor e do morador, e em se tratando
de projetos participativos, há uma
coincidência também do planejador.
Certamente que há ainda a presença auxiliar do técnico nos processos
de mutirão, mas indubitavelmente os
processos de mutirão se pautam por
uma busca de integração dos atores
de produção da habitação. Ao que
tudo indica, este paradoxo tem sido
mantido por razões operativas, em
outras palavras, pela ausência de um
instrumental que viabilizasse uma
outra abordagem mais integradora e
menos fragmentária.

Perspective techniques and architectural production
In order to understand the entire extension of this paradox, it is important
to detail this scenario a little more
and remind ourselves that the origin
of the architectural profession as we
know it today is associated to the “invention” of perspective. In our everyday practice, the architect conceives
the building, in principal, in his office,
translates the building concepts into
drawings and sends the drawings to
the building site. The construction
workers then interpret the drawings
and follow instruction to construct
the building, which supposedly is
a precise replica of the building the
architect had conceived in his mind.
This linear chain, in spite of the fact
that it does not totally correspond to
the complex reality of daily practice,
is the ideal process desired by architects, planners and developers.
The idea that architects should be
separated from the construction site
and use drawings to communicate
precise information to builders was
only made feasible by the dissemination of representation techniques
which arose with the invention of sci-

Técnicas perspectivas e a produção da arquitetura
Para compreendermos toda a extensão deste paradoxo, é importante detalharmos um pouco mais este
cenário e lembrarmos que a origem
do profissional arquiteto como nós o
conhecemos hoje é associada à “invenção” da perspectiva. Na nossa
prática habitual o arquiteto concebe
o edifício a priori em seu escritório,
traduz os conceitos da edificação em
desenhos e envia estes desenhos ao
canteiro de obra. Os trabalhadores
da construção civil, então, interpretam os desenhos e seguem suas indicações para a construção do edifício,
que supostamente é uma réplica precisa do edifício que o arquiteto havia
concebido em sua mente. Esta cadeia
linear, embora não corresponda totalmente à complexa realidade da prática cotidiana, é o processo ideal almejado pelos arquitetos, planejadores e
incorporadores.
Esta idéia de que os arquitetos estariam separados do canteiro de obras
e usariam desenhos para comunicar
99

informações precisas aos construtores só foi viabilizada pela disseminação das técnicas de representação
surgidas com a invenção da perspectiva científica durante a Renascença,
que trouxe a possibilidade de que
as três dimensões do espaço pudessem ser representadas com precisão
num plano bi-dimensional. Esta representação científica, desenvolvida
e consolidada ao longo dos últimos
500 anos, configurou-se como um
sistema de convenções extremamente normatizado e, de fato, representou um aumento da objetividade
na representação. Esta objetividade
viabilizou um processo de produção
arquitetônico calcado em procedimentos mais racionais, distantes da
produção intuitiva e empírica do medievo. Porém, o custo desta objetividade foi uma ruptura das etapas do
processo de produção arquitetônica,
com um conseqüente distanciamento
dos leigos das instâncias de tomada
de decisão. Em outras palavras, um
afastamento das pessoas sem domínio técnico das convenções.
De fato, a compreensão deste desenvolvimento dos sistemas de representação é de fundamental importância para o desenvolvimento dos
processos de projeto participativo,
especialmente aqueles em regime de
mutirão. Os projetos participativos,
na verdade, têm feito um uso limitado dos sistemas de representação
convencional devido às premissas
de separação entre os vários agentes e etapas do processo de produção arquitetônica. Esta avaliação se
mantém verdadeira até mesmo se
considerarmos os arquitetos que tem
buscado avançar a questão do projeto
participativo, já que eles continuam

entific perspective during the Renaissance, which brought the possibility
of depicting three dimensional figures
with precision on a 2-dimensional
plane. This scientific representation
was developed and perfected over
the last 500 years and became a system of extremely standardized conventions and, in fact, represented an
increase in the objectivity of representation. This objectivity made the
architectural process possible, based
on more rational procedures, far from
the intuitive, empirical production in
the Medieval Period. However, the
cost of this objectivity was a break
with the production phases of architectural production with consequent
distancing of laypersons from decision making, in other words, a dissociation of those people without technical knowledge of the conventions.
In fact, the comprehension of the development of representation systems
is of fundamental importance for the
development of participative project
processes, especially those community projects. Participative projects
in fact have made limited use of conventional representation systems due
to the premises of separation among
the several agents and stages of the
architectural production process. This
evaluation remains true, even if we
consider that architects have sought
to advance in the question of participative projects, since they continue to
use a system of representation that
exactly impedes that which they seek
to reach – the association among moments of invention, representation,
construction and habitation of architecture. Thus, in the moment that
these premises are re-arranged and
cooperative projects propose a differ-
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usando um sistema de representação que se prima por obstruir aquilo
que eles buscam atingir – a vinculação entre os momentos de invenção,
de representação, de construção e
de habitação da arquitetura. Assim,
no instante em que estas premissas
são re-arranjadas e os mutirões propõem uma articulação diferente dos
agentes e das etapas, a representação convencional, que viabilizou toda
a nossa cultura tecnológica, perde a
sua eficiência ou pelo menos deixa de
contribuir com todo o seu potencial
operativo.
No entanto, com o advento da computação gráfica uma série de mudanças na prática arquitetônica vem
acontecer, em função da possibilidade de manipulação extrema da representação, indo desde a produção
de imagens de apresentação até à
feitura dos documentos gráficos que
constituem os projetos de execução
das obras. Mas o uso das tecnologias
da informação e comunicação pelos
arquitetos não aponta apenas para
uma mudança nos sistemas de representação e visualização dos objetos
arquitetônicos. Na verdade, ele traz
possibilidades de mudanças radicais
no âmbito dos processos criativos e
mesmo na arquitetura enquanto espaço construído.
Uma das mais instigantes dessas
possibilidades são os experimentos
com ambientes digitais de imersão,
onde as representações se tornam
interativas e podem ser manipuladas em tempo real através de gestos
captados por sensores de movimento. Derivados dos experimentos de
realidade virtual, os chamados ambiente digitais de imersão, são constituídos por um ambiente físico em

ent articulation of agents and stages,
conventional representation, which
made possible our entire technological culture, loses its efficiency or, at
least, ceases to contribute with all its
operational potential.
Nevertheless, with the advent of
graphic computers, several changes
in architectural practice come about in
function of the possibility of extreme
manipulation of representation, going
from the production of presentation
images to the preparation of graphic
documents that make up execution
projects of the works. However, the
use of information and communication technologies by architects does
not only point to a change in the representation systems and visualization
of architectural objects. In reality, it
brings about possibilities of radical
change in the area of creative processes and even in architecture with
respect to space constructed.
One of the most instigating of these
possibilities is experimentations with
digital
immersion
environments,
where representations become interactive and may be manipulated in
real time through gestures captured
by movement sensors. Derived from
virtual reality experiments, the socalled immersive digital environments
are made up of a physical environment whose surfaces are projected
computerized images with which the
user may interact through gestures.
The manipulation of images occurs
through a system of gestures captured with a digital camera or other
apparatus connected to a computer.
Such environments may further be
characterized by hybrid spaces where
there is a superimposing of characteristics of physical space and of the
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cujas superfícies são projetadas imagens computadorizadas com as quais
o usuário pode interagir através de
gestos. A manipulação das imagens
ocorre através de um sistema de reconhecimento de gestos captados por
uma câmera digital ou outro aparato
ligado ao computador. Tais ambientes podem ainda se caracterizar como
espaços híbridos onde há uma superposição das características do espaço
físico e do ambiente virtual projetado. Dependendo de suas características, estes ambientes são conhecidos
como CAVE, ou de acordo com a proposta do IBPA (Instituto Brasileiro de
Performance Arquitetura), podem ser
caracterizados como Tenda Digital ou
TENT (Technological Environment for
Negotiated Topology).
De qualquer forma, estas novas possibilidades acenam para uma mudança paradigmática – a inclusão do
tempo e a inclusão do corpo/usuário
no ambiente da representação. Isto
nos traz possibilidades de delineamento de um processo de projeto
calcado num amplo e efetivo engajamento dos participantes. Nessa mudança paradigmática, a representação arquitetônica pode deixar de ser
um elemento de comunicação baseado na ruptura do encadeamento das
etapas projetivas e voltar a ganhar
um papel de articulação e continuidade, se tornando inclusive um instrumento precioso na efetivação do
caráter dinâmico e aberto do espaço
arquitetônico. Nessa “perspectiva”,
os processos de construção em mutirão colaborariam para uma mudança
significativa na própria idéia de arquitetura.

virtual projected environment. Depending on the characteristics, these
environments are known as CAVE, or
in accordance with the proposal of
the IBPA (Instituto Brasileiro de Performance Arquitetura), they may be
characterized as Digital Tent or TENT
(Technological Environment for Negotiated Topology).
At any rate, these new possibilities
point to a paradigm change – the inclusion of time and inclusion of the
body/user in the environment of representation. This brings us the possibilities of delineating a process of a
project based on ample and effective
engagement of the participants. This
paradigm change to architectural representation may cease to be an element of communication based on the
break of the progression of the stages
projected and return to assuming a
role of articulation and continuity, becoming a precise instrument of implementation of the dynamic character
and opening up of architectural space.
From this “perspective”, construction
processes in community would collaborate with a significant change in
the idea of architecture itself.

José dos Santos Cabral Filho
106

José dos Santos Cabral Filho

MSG – Mutirão São Gabriel

São Gabriel Community Project

A pesquisa “Mutirão São Gabriel: tecnologias avançadas de informática
para novas formas de autogestão”,
financiada pela FINEP e coordenada
pela Profa. Maria Lúcia Malard, buscou desenvolver estratégias de uso
das tecnologias da informação visando expandir o caráter participativo
de projetos em mutirão, focando a
democratização e a inclusão digital
das comunidades. Pesquisadores da
Escola de Arquitetura da UFMG, juntamente com a Associação de Moradores Sem Casa do Bairro Betânia e
Regiões de Belo Horizonte (ASCA),
desenvolveram ao longo de 2001 e
2002 uma série de workshops onde
os “Sem Casa” receberam treinamento no uso de técnicas avançadas de
informática, que foram usadas para o
desenvolvimento de um projeto habitacional a ser construído em regime
de mutirão.

Research on the “São Gabriel Community Project: advanced information technologies for new forms of
self-management”, financed by FINEP
and coordinated by Prof. Maria Lúcia
Malard sought to develop strategies
for use of information technologies
with a view to expand the participative character of community projects
focusing on democratization and
digital inclusion of communities. Researchers from the UFMG Architecture School together with the Homeless Dwellers Association of Betânia
Borough and Belo Horizonte Regions
(ASCA) developed several workshops
in 2001 and 2002 where the “Homeless” received training in the use of
advanced information technologies,
which were used to develop a housing
project to be built by the community.

108

Créditos Credits
Coordenação geral General coordination
Prof. Maria Lúcia Malard (UFMG).
Coordenação do treinamento digital Digital training coordination
Prof. José dos Santos Cabral Filho (UFMG).
Coordenação dos workshops Workshops coordination
Arq. Flávia Ballerini (UFMG).
Articulação da comunidade Community organization
Guilherme França e Antônia de Pádua (diretoria da ASCA – Associação dos
Sem Casa da Bairro Betânia e Regiões de Belo Horizonte).
Apoio técnico e integração da comunidade com a equipe Technical support and community articulacy
Margarete Maria de Araújo Silva e Alfio Conti (Puc-Minas).
Bolsistas – UFMG Scholarships – UFMG
Álvaro Américo Moreira Sales, Fábio Araújo, Felipe Carrara Moura Pussente,
Leandro H. Britto Oliveira, Renato Machado da Silva, Roberto Rolim Andrés.
Fotografias Photographs
Fábio Araújo, Flávia Ballerini.
112

