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RESUMO 

A consolidação do potencial transformador das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) na educação é fortemente influenciada pelas concepções do 

docente em relação ao processo educacional. A reorientação das TIC de coadjuvantes 

para mediadores no processo de ensino-aprendizagem requer apropriação e 

motivação por parte do docente. A teoria dos patterns, originalmente proposta em 

1979 por Christopher Alexander na obra The Timeless Way of Building, para 

construção de projetos arquitetônicos, tem sido defendida como um meio de promover 

essa apropriação. Parte da literatura na área relaciona os patterns pedagógicos à 

disseminação de “boas práticas”, semelhante à abordagem na Computação, que, no 

âmbito da tecnologia educacional, reduziria o tempo necessário para pesquisa, testes 

e amadurecimento de novas tecnologias. Patterns encapsulam soluções reutilizáveis 

para problemas recorrentes e destacam a importância das especificidades 

contextuais. A abordagem de patterns, no entanto, vai além da redução simplista ao 

“como fazer” pedagógico, pois além de descrever uma solução reutilizável em 

diferentes contextos, incorpora aspectos humanísticos com os motivos e 

circunstâncias para os quais a solução é adequada.  Esta investigação objetivou 

examinar criticamente como esta abordagem está sendo adotada na Educação, em 

particular, em usos relacionados com as TIC. As seguintes questões foram 

respondidas a partir de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica: (a) Quais são as 

concepções de patterns no contexto da educação? (b) Em que medida os patterns 

pedagógicos podem cumprir a função de disseminação de práticas na Educação?  (c) 

De que formas os patterns pedagógicos podem contribuir para a discussão das 

práticas pedagógicas com as TIC? Os achados sugerem que há pouco consenso tanto 

em relação às formas de identificar, catalogar e compartilhar patterns pedagógicos, 

quanto sobre as metas e objetivos para a sua utilização. Além disso, há pouca ou 

nenhuma empiria sobre o impacto real de uma abordagem de patterns nas 

concepções e práticas dos professores com as TIC. Trata-se de um estudo reflexivo 

que levanta questões relevantes para a discussão sobre a abordagem de patterns 

como uma possível base para enfrentar-se o desafio de ensinar com as tecnologias. 

Palavras-chave: Patterns pedagógicos. Tecnologia educacional. Práticas de ensino. 

  



 

ABSTRACT 

Consolidating the transformative potential of Information and Communication 

Technologies (ICT) in education relies strongly on teachers' conceptions of the 

educational process. The reorientation of ICT from co-adjuvants to mediators in the 

teaching-learning process requires appropriation and motivation on the teacher’s part. 

The patterns theory, originally proposed in 1979 by Christopher Alexander in The 

Timeless Way of Building for building architectural designs, has been advocated as a 

means of promoting this appropriation. Part of the literature in the area relates 

pedagogical patterns to the dissemination of ‘good practices’, as is the usual approach 

in Computing and, in the field of educational technology, would reduce the time needed 

for research, testing and maturation of new technologies. Patterns encapsulate 

reusable solutions to recurring problems and highlight the importance of contextual 

specificities. The patterns approach, however, goes beyond a simplistic reduction to 

pedagogical ‘know-how’, since, as well as describing solutions that may be reused in 

different contexts, patterns incorporate human aspects such as motivations and 

circumstances for which the solution is appropriate. This thesis has aimed to critically 

examine how this approach is being adopted in Education, in particular, in ICT-related 

uses. The following questions were answered through a piece of qualitative and 

bibliographical research: (a) What are the conceptions of patterns in the context of 

education?; (b) To what extent can pedagogical patterns fulfil the role of dissemination 

of practice in education?; (c) In what ways can pedagogical patterns contribute to the 

discussion of pedagogical practices with ICT? Findings suggest that there is little 

consensus regarding ways to identify, catalogue and share pedagogical patterns, as 

well as the aims and objectives for their use. In addition, there is little or no empirical 

support concerning the actual impact of a pattern approach on teachers' conceptions 

and practices with ICT. The thesis constitutes reflexive study that raise question about 

the patterns approach as a possible basis for facing the challenge of teaching with 

technology. 

Keywords: Pedagogical patterns. Educational technology. Teaching practices 
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1 INTRODUÇÃO 

Universidade da California, 1977. O arquiteto austríaco Christopher 

Alexander publicou a obra A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction 

com o objetivo de promover o desenvolvimento de projetos de arquitetura, 

principalmente para não-arquitetos. Um conjunto de boas práticas que poderiam 

ser combinadas para resolver diferentes escalas de projetos, desde cidades até 

pequenos detalhes em uma casa. A teoria que subsidiou essa obra só foi 

publicada dois anos depois, com o título The Timeless Way of Building, 

esclarecendo que a abordagem proposta não se restringia à transmissão de 

experiências e descrevendo a ideia de projetos em termos de uma estrutura, a 

qual denominou de patterns.  As duas obras, em conjunto, formaram um tratado 

de boas-práticas na arquitetura capaz de gerar construções “vivas”. Para o autor, 

nesse contexto, “vida” era entendida como: 

 [...] uma condição geral que existe em algum grau, em todo o espaço: 
tijolo, pedra, grama, rios, pinturas, prédios, narciso-amarelo, ser 
humano, floresta, cidade. E mais: a chave para essa ideia é que todas 
as partes do espaço [...] possuem algum grau de vida que é bem 
definido, objetivamente existente e mensurável1 (ALEXANDER, 2002, p. 
77, tradução nossa). 

 Alexander encontrara motivação muitos anos antes da publicação, ao visitar 

uma vila indiana e surpreender-se com a capacidade da população de construir 

sem o auxílio de um arquiteto. Geração após geração, novas construções eram 

realizadas, nos mesmos moldes das anteriores, sem que houvesse qualquer 

registro que indicasse como e porque construir da forma como o faziam. As 

construções eram perfeitamente adaptadas ao contexto local e atendiam aos 

requisitos de conforto e segurança da população.  

Essa poderia ser apenas mais uma história sobre alguém que fez algo 

relevante em uma área específica. Porém os desdobramentos se mostraram bem 

maiores que o contexto original. Quase 20 anos depois, pesquisadores oriundos 

da Computação buscaram na teoria proposta por Alexander, um referencial para 

compartilhamento e disseminação de boas práticas no desenvolvimento de 

                                            
1 No original: [...] a general condition which exists, to some degree or other, in every part of space: 

bricks, stone, grass, rive, painting, building, daffodil, human being, forest, city. And further: the 
key to this idea is that every part of space […] has some degree of life, and that degree of life is 
well defined, objectively existing, and measurable. 
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sistemas de computador. No entanto, parte do arcabouço conceitual foi deixado 

de lado, e somente as questões relativas ao compartilhamento de conhecimento 

foram mantidas na abordagem da computação.  

Na área da Educação, a propagação das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) impulsionou a adoção da abordagem de patterns, 

principalmente pelos pesquisadores oriundos da computação, como uma forma 

de atenuar o tempo necessário para apropriação das TIC por parte dos docentes. 

O desafio de ensinar com as TIC não é novo, mas foi ampliado com as 

possibilidades de uso de uma grande quantidade de artefatos digitais e da 

infraestrutura de comunicação propiciada pela Internet. Espera-se que o docente 

esteja preparado para tirar proveito das TIC sem que o uso seja impositivo, pois a 

imposição de uma mudança em suas práticas para algo diferente do que lhe é 

familiar não favorecerá a crítica e a apropriação necessária para aproveitamento 

de novos recursos. A crescente oferta de artefatos em intervalos curtos para a 

incorporação de novas tecnologias às práticas pedagógicas reduz o tempo 

disponível para abstração e reflexão sobre a vocação de uso de cada artefato. 

Adicionalmente, a prática docente é por vezes uma tarefa solitária, que, por si, já 

dificulta a troca de experiências, reforçada pela falta de uma linguagem comum 

para representação das práticas. 

Coll, Mauri e Onrubia (2010) observaram que docentes e estudantes, em 

diferentes medidas e mesmo instrumentalizados, não se “relocalizavam” e, assim, 

mantinham os padrões de ensino-aprendizagem das gerações anteriores. A 

pesquisa feita em 2017 pelo Centre for Learning & Performance Technologies 

(HART, 2017) mostrou que as ferramentas que são mais utilizadas nos processos 

educacionais continuam sendo as de “produtividade”, tais como editores de texto, 

planilhas e para elaboração de apresentação, além de sites de busca e 

compartilhamento de documentos e vídeos. O levantamento contou com 2174 

respondentes em 52 países, entre docentes e estudantes, consolidando uma lista 

com 200 artefatos. No relatório de 2008 (COLL; MONEREO, 2010), as primeiras 

posições foram ocupadas por ferramentas de classificação de informações 

(indexadores) para buscas na internet e navegadores, revelando pouca inovação 

nesses quase dez anos e reforçando o uso das TIC em papéis coadjuvantes em 

vez de mediadoras no processo de ensino-aprendizagem. É possível que parte da 
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dificuldade no reposicionamento das TIC esteja relacionada à visão romântica de 

que “ensinar é uma arte porque requer criatividade e imaginação”2 (LAURILLARD, 

2012, p. 1, tradução nossa), esquecendo-se de que o desenvolvimento do aluno 

depende em boa parte de saberes construídos na formação para a docência. 

Outra possibilidade é a resistência a mudanças, potencializada pela rejeição a 

atitudes impositivas, levando os professores para onde se sentem mais seguros 

que, eventualmente, podem ilustrar aulas expositivas com algum artefato. 

No processo de ensino-aprendizagem, as TIC podem ter uma função 

catalizadora na criação de novas práticas, porém “nem tudo que é 

tecnologicamente viável é pertinente em termos educacionais” (COLL; 

MONEREO, 2010, p. 33). Docentes que adotam práticas eminentemente 

transmissivas utilizarão as TIC para complementar as aulas e não para propor 

uma abordagem diferente para uma situação problema, “atribuindo às TIC usos 

que são coerentes com seus pensamentos pedagógicos e com sua visão dos 

processos de ensino e aprendizagem” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 75). A 

adoção de abordagens pedagógicas com as TIC depende tanto da posição 

epistemológica adotada quanto do enfrentamento dos mitos que rondam o 

universo da tecnologia educacional. Selwyn (2014, p. viii) descreveu a falta de 

questionamento sobre o uso da tecnologia educacional como “uma alucinação 

consensual por parte de educadores tecno-românticos”3 , embora admita que 

alguns educadores possam ser movidos por um interesse genuíno em uma 

educação de qualidade. Ao denunciar o abismo entre a retórica de como a 

tecnologia educacional deveria ser e de como é usada na educação, Selwyn 

(2014) levantou questões sobre o quanto, de fato, as TIC são indispensáveis para 

uma mudança na educação e a quem interessaria essas mudanças. Reforçou 

ainda a ideia de que “tecnologia educacional não é uma entidade única e 

homogênea. Em vez disso, é uma abreviação enganosa de uma gama 

diversificada de dispositivos, atividades e práticas sócio-técnicas”4  (SELWYN, 

2014, p. 6, tradução nossa). 

                                            
2 No original: [...] is an art, because it demands creativity and imagination. 
3 No original: […]  a ‘consensual hallucination’ on the part of techno-romantic educationalists. 
4 No original: [...] ‘educational technology’ is not a single, homogenous entity. Instead, ‘educational 

technology’ is deceptively neat shorthand for a diverse array of socio-technical devices, activities 
and practices. 
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A dificuldade em se estabelecer uma relação causal entre as práticas com 

as TIC e a melhoria do aprendizado, bem como a falta de compreensão sobre a 

medida em que as TIC modificam as práticas pedagógicas (COLL; MAURI; 

ONRUBIA, 2010) evidenciam a pouca discussão sobre o tema. Não há como 

negar o fascínio e as oportunidades que o “novo” oferece, mas é preciso “ponderar 

o que realmente precisamos criar ou inventar para que a educação chegue a ser 

efetivamente universal e libertadora” (COLL; MONEREO, 2010, p. 43). Para 

posicionar as possibilidades de uso de tecnologia nas práticas de ensino, Coll, 

Mauri e Onrubia (2010) propuseram uma tipologia atribuindo às TIC uma função 

mediadora entre professores, alunos e conteúdos em cinco categorias: (1) TIC 

como mediadora das relações entre alunos e conteúdos pelo acesso a 

repositórios para diferentes propósitos; (2) TIC como mediadora das relações 

entre professores e conteúdo para a busca e seleção de materiais em diferentes 

mídias; (3) TIC como mediadora das relações entre professores e alunos ou dos 

alunos entre si para troca de informações, relacionados ou não com o conteúdo; 

(4) TIC como mediadora de atividades conjuntas para apoio os alunos; (5) TIC 

como configuradores de ambientes ou espaços de trabalho e de aprendizagem 

virtuais para autoinstrução.   

Essa classificação é particularmente interessante na investigação de como 

os patterns são concebidos e aplicados nas práticas com e-learning, considerando 

a definição de e-learning como “o uso de tecnologias digitais da informação e da 

comunicação como suporte e apoio em processos de ensino-aprendizagem, tanto 

na formação a distância quanto presencial” (ADELL; BELLVER; BELLVER, 2010, 

p. 245). Não estamos tratando especificamente de e-learning, como concebido na 

Europa, ou seja, como a mais nova geração da Educação a Distância (EaD), 

porém essa concepção de  utilização em larga escala requereu acordos que 

estabelecessem padrões para interoperabilidade técnica, reduzindo o custo de 

construção de novos materiais com aproveitamento do que já estivesse 

desenvolvido (ADELL; BELLVER; BELLVER, 2010).  

A definição do termo “padrão”, standard em inglês, foi estabelecida pela 

International Organization for Standization (ISO) como um conjunto de 

especificações para um determinado propósito. Destacam-se as organizações 

IMS Global Learning Consortium, Inc. (IMS), IEEE - Learning Technology 
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Standards Committee (LTSC) e ISO - International Electrotechnical Commission 

(IEC), como desenvolvedoras dos padrões industriais para e-learning, com o 

propósito de garantir interoperabilidade, portabilidade e reutilização de materiais 

e sistemas. As normas e especificações produzidas não são aliadas a nenhuma 

abordagem ou paradigma associado ao aprendizado (FRIESEN, 2004). As 

entidades que descrevem os padrões de referência estão muito mais conectadas 

às questões tecnológicas do que às pedagógicas.  

A tecnologia educacional não está restrita à educação à distância e, portanto, 

não pode ficar restrita a padrões específicos para este fim. Além disso, a 

abordagem de patterns aplicada às práticas pedagógicas, ou simplesmente 

patterns pedagógicos, não tem o propósito de desenvolver “blocos de construção” 

para serem utilizados como moldes nos processos de ensino-aprendizagem. A 

ênfase dada ao contexto da aplicação deixa evidente que não são de “padrões” 

que estamos tratando. 

O estreito relacionamento entre a tecnologia e a informática agregado às 

práticas com patterns no desenvolvimento de sistemas fez da computação um 

celeiro de pesquisadores que passaram a promover o uso de patterns nos 

processos de ensino-aprendizagem. Porém, talvez devido à sua formação, grande 

parte dos pesquisadores mantiveram o foco no uso da tecnologia, e pouca 

atenção foi dada às questões relacionadas aos aspectos humanísticos e ao 

contexto pedagógico. O objetivo dessa pesquisa foi analisar as concepções e 

práticas com patterns na área da educação, norteado pelas seguintes questões 

de estudo: (a) Quais são as concepções de patterns no contexto da educação? 

(b) Em que medida os patterns pedagógicos podem cumprir a função de 

disseminação de práticas na Educação?  (c) De que formas os patterns 

pedagógicos podem contribuir para a discussão das práticas pedagógicas com as 

TIC?  

A abordagem metodológica utilizada foi a da pesquisa qualitativa e 

bibliográfica, que é adequada quando se “investiga ideias, conceitos e comparar 

as posições de diversos autores em relação a temas específicos” (CASTRO; 

FERREIRA; GONZALES, 2013, p. 16). A pesquisa bibliográfica engloba não 

somente artigos científicos, mas também relatórios técnicos, registros em sites e 
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livros, entre outros, desde que haja indícios de que sejam confiáveis e 

representativos (COHEN; MANION; MORRISON, 2007). Pesquisas que 

investigam ideologias para análise de diferentes posicionamentos acerca de um 

problema são exemplos característicos dessa modalidade, que se mostra 

adequada ao contexto atual de desenvolvimento dos patterns pedagógicos.  

Em uma pesquisa bibliográfica, é preciso levar em consideração que se trata 

de uma hermenêutica de “segunda-mão”5 (COHEN; MANION; MORRISON, 2007, 

p. 203, tradução nossa), por ser uma interpretação do que já foi observado por 

alguém. Para compreensão do objeto primário, os documentos serão analisados 

para responder perguntas, tais como (COHEN; MANION; MORRISON, 2007) (a) 

qual o propósito? (b) quais as razões para ter sido escrito? (c) quais os contextos 

políticos e sociais em que foi produzido? (d) qual o resultado esperado e obtido? 

(e) como é utilizado? (f) como funciona no contexto em questão? (g) qual a 

audiência para o documento? 

Na pesquisa aqui apresentada tomamos como base a coleta de dados a 

partir de exaustivo levantamento da literatura sobre patterns em processos 

educacionais, em uma conversa com os materiais para obtenção de categorias de 

publicações e identificação dos elementos de construção utilizados. Para que as 

referências selecionadas pudessem ser confrontadas com as propriedades dos 

patterns, tal qual proposto por Alexander, foi necessário conhecer mais 

detalhadamente como a abordagem foi construída. Identificamos que as 

pesquisas de Alexander começaram mais de dez anos antes da primeira 

publicação abordando patterns na arquitetura. Os trabalhos iniciais foram 

fundamentais para o entendimento da ideologia que sustentava sua pesquisa e 

os objetivos que pretendia alcançar. A questões a serem respondidas pela análise 

bibliográfica partiram da investigação de como os patterns se consolidaram na 

computação, em particular como uma metodologia de desenvolvimento de 

sistemas e, em que medida atendem aos requisitos de Alexander. Os 

questionamentos feitos pelo próprio Alexander ao público da computação 

levantaram suspeitas de que o termo patterns poderia estar sendo usado de uma 

                                            
5 No original: double hermeneutic 
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forma mais ampla, inspirado no seu trabalho, mas sem compromisso com sua 

ideologia.  

A busca inicial no âmbito da Educação demonstrou a possível aplicação do 

termo com diferentes significados. Até mesmo a tradução usual do termo em 

inglês “pattern” para o português, “padrão”, sugeriu uma interpretação dúbia, que 

não ocorre na língua inglesa. A definição de padrões industriais refere-se à palavra 

standard, porém o termo pattern, não tem uma tradução mais adequada para o 

português além de, novamente, a palavra “padrão”.  A única obra traduzida para 

o português, A pattern language, sugere a palavra “parâmetros” (ALEXANDER; 

ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013), porém mantém o uso de “padrão” ao longo do 

texto. Manteremos nesse trabalho o termo em inglês para não gerar dúvidas sobre 

o que está em discussão.  

Adicionalmente, o termo “pattern”, em inglês, é muito utilizado na ciência da 

computação, bem como a tradução “padrão”, em português, fazendo-se 

necessário partir de uma busca com mais níveis de refinamento, 

complementando-se o termo de busca para que excluísse total ou parcialmente 

um grande volume de publicações inadequadas aos objetivos da pesquisa.  

No levantamento inicial, utilizamos bases de dados acadêmicas 

disponibilizadas pela internet que fornecessem resultados em português e inglês, 

com ênfase em materiais cujos descritores incluíssem os termos de busca 

descritos no quadro 1. A inclusão de novas bases não alterou significativamente 

o resultado das buscas, pois retornavam artigos já identificados. 

Quadro 1 - Critérios de pesquisa 

Critério Termo de Busca 

1 
"pedagogical pattern*" OR "learning pattern*" OR "teaching pattern*" OR 
"educational pattern*" OR “padr* pedagógico*”  

2 Alexander 

3 educação OR education OR pedagogy OR pedagogia 

Fonte: Elaborado pela autora 

A inclusão do nome do autor de referência foi fundamental para restringir o 

resultado à área de interesse. Após a primeira etapa, foram excluídas as 

publicações que não tratavam exatamente do tema em questão, não estavam em 
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inglês ou em português, ou que não estivessem acessíveis. Em alguns casos, foi 

possível ter acesso às publicações em bases fechadas e livros, também utilizados 

nessa pesquisa. O quadro 2 sintetiza o resultado inicial, com a seleção de 394 

publicações. 

Quadro 2 - Número de publicações identificadas inicialmente 

Base Resultado  

Banco de Teses (Capes) 32 

Science@Direct 74 

ACM 164 

Open Research Online 17 

Google Scholar 107 

  TOTAL 394 

Fonte: Elaborado pela autora 

Após a seleção de um conjunto representativo de publicações, utilizamos um 

encadeamento de referências para identificarmos os textos seminais que 

fundamentaram essa pesquisa e excluir as repetições ou variações sobre um 

mesmo tema. Foram selecionadas três teses, 38 artigos representativos 

(geradores), três livros de cunho conceitual, dois de coletânea de patterns 

pedagógicos e outros quatro capítulos de livros, identificados no Apêndice A. 

No contexto da disseminação das práticas, a fim de minimizar os impactos 

gerados pelo pouco tempo disponível pela apropriação de novas tecnologias por 

parte dos docentes, é que a teoria de patterns, proposta pelo arquiteto Christopher 

Alexander (ALEXANDER, 1979), encontrou mais adeptos. 

A pesquisa apresentada a seguir está dividida em mais quatro capítulos. No 

capítulo 2, apresentamos a conceituação da abordagem de patterns no contexto 

original, a arquitetura. Em seguida, no capítulo 3, abordamos a apropriação dessa 

teoria no contexto da computação, para, no capítulo 4, detalhar as concepções no 

âmbito da educação. Por fim, o capítulo 5 apresenta as considerações finais, 

respondendo as questões de pesquisa propostas.  
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2 PATTERNS NA ARQUITETURA 

Neste capítulo apresentamos a origem dos patterns e, para isso, 

examinamos a trajetória de Christopher Alexander, arquiteto e matemático 

austríaco, idealizador deste conceito em projetos de arquitetura.  

A ideia não surgiu por acaso. Nos anos 60, o movimento de transição da 

arquitetura moderna para a contemporânea rompeu o paradigma da escala 

industrial, presente e necessária para a reconstrução do pós-guerra, cedendo 

espaço a uma nova abordagem para a organização dos espaços. Alexander 

acompanhou essa transição, discutindo o desenvolvimento de projetos na 

arquitetura. 

2.1 ORIGEM: A ARQUITETURA DO SÉCULO XX  

A arquitetura moderna6, com alicerces na Carta de Atenas publicada em 

1941, preconizava o zoneamento das cidades em setores, cada qual exercendo 

uma função específica do urbanismo: habitação, trabalho, recreação e circulação. 

O icônico projeto concebido por Le Corbusier com o nome de Ville Radieuse 

(1924) propunha uma cidade com estrutura semelhante à do corpo humano, em 

que a cabeça corresponderia ao centro de negócios, a localização dos pulmões 

seriam as áreas residenciais, o coração representa a área cultural, a coluna 

estaria destinada aos hotéis e edifícios públicos e nos membros estariam a 

indústria e a área empresarial.  

Havia uma preocupação com o tratamento de uma nova escala no 

urbanismo de grandes cidades (LE CORBUSIER, 2000) e com o desenvolvimento 

industrial. Projetos como a Ville Radieuse pretendiam aumentar a capacidade 

habitacional de uma cidade, garantindo também qualidade ambiental. Seriam 

cidades totalmente novas, construídas sobre as cidades europeias destruídas na 

guerra.  

Os bairros residenciais, ilustrados na figura 1, seriam compostos por edifícios 

de 50 metros de altura, denominados unités, permitiriam acomodar 2.700 

habitantes. Os edifícios seriam entremeados por áreas verdes para lazer, com 

                                            
6 A designação “moderna” se refere ao período do movimento artístico e literário do século XX. 
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pouco ruído e o máximo de luz natural. As áreas comercias teriam edifícios de 200 

metros de altura com capacidade para, no mínimo, 5.000 pessoas (MERIN, 2016). 

A repetição e proporção geométrica atribuiria à cidade uma atmosfera de 

organização e isolaria problemas específicos de uma área industrial, por exemplo.  

Figura 1 - Ville Radieuse 

 
Fonte: (MERIN, 2016).  

A Ville Radieuse não saiu do papel, mas a proposta inspirou a construção de 

cidades como Levitown (USA), figura 2a, e Brasília (BR), figura 2b.  O zoneamento 

monofuncional, no entanto, não representava a vida existente na cidade. A 

segregação social, o tratamento pouco individualizado dos espaços e a falta de 

atenção aos aspectos culturais locais do urbanismo moderno foram fortemente 

questionados.  

Figura 2 - Cidades planejadas 

      
(a)                                        (b) 

Fonte: (a) Domínio público. Disponível em:   
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=258004>. Acesso em: 10 set. 2017. 

(b) Rosenheck, Uri (CC BY-SA 3.0) Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3355646>. Acesso em: 10 set. 2017. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3355646
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As cidades inteiramente projetadas antes de serem habitadas, também 

chamadas de cidades artificiais7, não tinham uma preocupação em representar o 

multiculturalismo local, em boa parte atribuído ao isolamento físico e temporal de 

cada setor (MOREIRA, 2007). Eram fragmentadas em áreas exclusivamente 

residenciais, comerciais, industriais ou de lazer, interconectadas por um sistema 

de vias expressas, muitas vezes sobrecarregado pela circulação de veículos entre 

os setores (NUNES-FERREIRA, 2014). A proposta das unités foi incorporada a 

diversos projetos, como conjuntos habitacionais, mas são consideradas hoje 

“incubadoras de pobreza e crime” (MERIN, 2016). 

O urbanismo pós-moderno, ou Novo Urbanismo (1950), caminhou em 

sentido contrário, readequando os bairros para a diversidade funcional e social, 

contextualizados de acordo com as condições locais e sem a preocupação 

exagerada com a padronização, aproximando-se das cidades espontâneas, ou 

naturais. A tônica desta concepção é ilustrada por Jacobs (2003, p. 52)  ao 

observar que “o balé da boa calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e em 

qualquer lugar está sempre repleto de novas improvisações”. A construção de 

bairros autênticos apresenta características relacionadas a qualidade de vida de 

seus moradores, oferecendo atividades mistas, diferentes tipos de residência, 

transporte eficiente e área de lazer.  

Os Princípios de Ahwahnee8 (1991) formalizaram as premissas do Novo 

Urbanismo, cujo cerne está no projeto de bairros que observem elementos 

relacionados à comunidade, à região e às estratégias de implantação. Alexander 

foi um dos arquitetos que influenciaram esse documento, como veremos ao longo 

do capítulo, com destaque para a organização de bairro autônomos e da criação 

de centros que combinassem atividades cívicas, comerciais, culturais e de 

recreação.  

 A obra de Alexander sempre esteve pautada na arquitetura participativa e 

na preocupação constante em atender às expectativas das pessoas que 

habitariam as construções reais e não nas plantas e projetos. “O mapa não é o 

                                            
7 As cidades artificias se diferenciam das planejadas por serem totalmente construídas antes de 

serem habitadas. As cidades planejadas se baseiam em um projeto, mas são construídas na 
medida em que são ocupadas. 

8 Disponível em: <https://www.lgc.org/who-we-are/ahwahnee/principles/>. Acesso em: 5 jul. 2017. 
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território que ele representa, mas, se correto, tem uma estrutura similar ao 

território9”, como afirmou o filósofo Alfred Korzybski (1994, p. 58), tornou-se, para 

Alexander, o equivalente a “precisamos fazer mapas explícitos da estrutura do 

problema e, portanto, precisamos primeiro inventar uma estrutura conceitual para 

esses mapas”10 (ALEXANDER, 1971, p. 132, tradução nossa). A reformulação 

do campus da Universidade de Oregon (EUA), é um exemplo bem-sucedido de 

um processo participativo, publicado em 1975 com o título The Oregon 

Experiment. Alexander et al (1975) relatam a importância da participação de 

alunos e professores, inclusive com desenhos esquemáticos, na elaboração do 

projeto. 

Alexander se mostrou atento aos aspectos humanísticos da arquitetura 

desde o início da carreira, em particular após mudar-se para os Estados 

Unidos, para aperfeiçoar-se em Harvard. Em 1958, publicou seu primeiro livro, 

Community and privacy: towards a New Architecture of Humanism, em 

conjunto com Serge Chermayeff, que, segundo Grabow (1983), criticava a 

capacidade dos métodos de projeto para atender as necessidades humanas. 

Ao longo se sua carreira, Alexander buscou o entendimento racional e 

científico do ato de projetar, refletido em 15 livros, sendo um deles em 4 

volumes, e em obras espalhadas pelo mundo, como o campus da universidade 

Eishin (Japão) e o West Dean Visitors Centre (Inglaterra).   

O quadro 3 apresenta as principais obras de Alexander, porém iremos 

destacar as quatro publicações mais representativas do caminho percorrido pelo 

autor: Notes on the synthesis of form11 (1964), A city is not a tree12 (1965), A 

pattern language (1977) e The timeless way of building (1979). Discutiremos, 

também, os quatro volumes da obra The nature of order (2002-2005), em 

particular o primeiro volume The phenomenon of life (2002), pela formalização e 

aprofundamento de conceitos descritos nas obras anteriores. 

                                            
9 No original: The map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to 

the territory [...]. 
10 No original: […] we need to make explicit maps of the problem's structure, and therefore need 

first to invent a conceptual framework for such maps. 
11 Editado em livro em 1971. 
12 Publicado também em 2015 no formato de livro, em edição comemorativa de 50 anos. Editado 

por Michael W. Mehaffy, inclui uma coletânea de artigos sobre a publicação e será utilizado como 
referência. 
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Quadro 3 - Produção bibliográfica de Christopher Alexander 

Título Ano Visão geral 

Community and privacy: 
towards a New Architecture 
of Humanism  

1958 

Propuseram um novo tipo de ordem urbana para atender às 
necessidades humanas desde os aspectos da vida urbana 
pública até o menor espaço individual. Escrito em coautoria 
com Serge Chermayeff. 

Notes on the synthesis of 
form 

1964 

Definiu o conceito de forma como uma solução de um problema 
definido pelo contexto. Um projeto pode ser subdividido em 
partes parcialmente independentes de tal maneira que a 
modificação de um subsistema não interfira em outro, 
delimitando mais claramente o contexto de atuação de cada 
parte. 

A city is not a tree 1965 
Críticou ao modelo de cidade funcional; que não poderiam ser 
concebidas estruturalmente como “árvores”. 

A Pattern Language which 
Generates Multi-Service 

Community Centers. 
1968 

Desenvolveram uma linguagem composta por 64 patterns   e 
suas combinações para a construção de um centro comunitário 
multisserviço, desenvolvido a partir da construção de um centro 
comunitário no Bronx, Nova York, em 1967. Escrito em 
coautoria com Sara Ishikawa e Murray Silverstein.  

Houses Generated by 
Patterns 

1969 

Descreveram o processo de criação de uma linguagem de 
patterns para construção de um grupo de casas projetadas para 
uma competição de habitação experimental em Lima, Peru. 
Escrito em coautoria com Sanford Hirschen, Sara Ishikawa, 
Christie Coffin e Shlomo Angel.  

The Oregon Experiment 1975 

Descreveram detalhadamente como a teoria apresentada em 
The timeless way of building e A pattern language foi 
implementada na Universidade de Oregon. Escrito em 
coautoria com Murray Silverstein, Shlomo Angel, Sara Ishikawa 
e Denny Abrams.  

A pattern language 1977 
Descreveram uma linguagem com 253 patterns. Escrito em 
coautoria com Sara Ishikawa, Murray Silverstein,  
Ingrid King, Shlomo Angel e Max Jacobsen. 

The timeless way of 
building 

1979 
Elaborou a fundamentação teórica para construção com 
patterns partindo da premissa que o cerne de uma boa 
construção está no envolvimento do usuário com o projeto. 

The Linz Cafe 1982 
Descreveu uma aplicação da teoria de patterns a um único 
edifício encomendado pelos organizadores da exposição 
Forum Design, em Linz, Áustria.  

The Production of Houses 1985 

Descreveram o processo de construção de casas no México 
construídas de acordo com as necessidades da família que iria 
habitá-la, apoiados na linguagem de patterns. Escrito em 
coautoria com Howard Davis, Julio Martinez e Don Corner.  

A New Theory of Urban 
Design 

1987 
Propuseram a recuperação de um processo que simula o 
desenvolvimento orgânico de cidades. Escrito em coautoria 
com Hajo Neis, Artemis Anninou e Ingrid King.  

A Foreshadowing  
of 21st Century Art 

1993 

Reuniu uma coleção quase exclusiva de tapetes turcos. 
Contém a primeira teoria coerente da estrutura dos desenhos 
dos tapetes e antecipa a teoria que viria em seguida na 
coletânea The nature of order.  

The Mary Rose Museum 1995 

Descreveu o processo de projeto e construção de um museu 
para abrigar o navio Mary Rose, resgatado intacto do fundo do 
mar em 1982, quatrocentos anos após o naufrágio. Escrito em 
coautoria com Gary Black e Miyoko Tsutsui.  

The nature of order - vol 1. 
The phenomenon of life 

2001 

Descreveu as 15 propriedades geométricas que toda boa 
construção viva deve possuir, estabelecendo como principal 
função de um projeto a capacidade de criar uma ordem que 
gere tanta vida quanto possível.   

The nature of order - vol 2 
The process of creating life. 

2002 
Examinou os tipos de processos que são capazes de gerar 
estruturas vivas. O desdobramento da estrutura viva em 
sistemas naturais é primeiro comparado ao desdobramento de 
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edifícios e planos da cidade na sociedade tradicional, e depois 
contrastado com os processos atuais.  

The nature of order - vol 3 
A vision of a living world.  

2005 

Apresentou centenas de construções próprias e de 
contemporâneos (não obrigatoriamente arquitetos) que 
utilizaram métodos similares e consistentes com a teoria de 
processos vivos.  

The nature of order - vol 4. 
The luminous ground.  

2004 
Abordou as implicações cosmológicas da teoria que apresentou 
nos demais volumes.  

The Battle for the Life and 
Beauty of the Earth: A 
Struggle Between Two 

World Systems 

2012 

Apresentou a construção do campus Eishin, no Japão, feita 
pelo Centro de Estrutura Ambiental, demonstrando a aplicação 
dos princípios e métodos de Alexandre para projetos e 
comunidades de construção em grande escala. Escrito em 
coautoria com Hans Joachim Neis e Maggie Moore Alexander.  

Fonte: Disponível em: <http://www.patternlanguage.com>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
 

A busca pela definição do que é um “problema de arquitetura” a ser resolvido 

por um projeto e, principalmente, o que é um bom projeto, levou Alexander, 

gradativamente, ao conceito de “generatividade” na arquitetura. Inspirado na 

genética e na linguística (GRABOW, 1983), Alexander traçou um paralelo entre 

essas duas áreas e a arquitetura, destacando a seleção natural como forma de 

explicar a natureza antes da descoberta do DNA, e a construção de uma 

linguagem antes da gramática generativa. “As regras gramaticais não geravam 

sentenças, apenas colocavam restrições sobre o que uma sentença deveria ser”13 

(GRABOW, 1983, p. 48, tradução nossa). Analogamente, na arquitetura, antes do 

advento da criação de uma teoria generativa para construção, o processo criativo 

do ato de projetar era limitado por regras arquitetônicas (GRABOW, 1983). Seguir 

essas regras também não era suficiente para se projetar uma construção. 

Alexander não queria apenas uma teoria generativa para a arquitetura que 

gerasse novos projetos, mas sim uma que gerasse bons projetos. 

Os métodos de projeto na arquitetura se modificaram ao longo do tempo. 

Alexander teve participação ativa nesse processo, partindo da síntese da forma 

até a concepção dos patterns, como apresentaremos nas próximas sessões. 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOÇÃO DE PROJETO 

No âmbito da arquitetura, a discussão sobre metodologias para 

desenvolvimento de projetos se intensificou na primeira metade da década de 60. 

Até os anos 70, os projetos eram orientados a produtos e não aos processos. 

Projetar e fazer eram ações inseparáveis (LAWSON, 2011).  Autores como Cross 

                                            
13 No original: They merely put constraints upon what a sentence has to be. 
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(1993) e Bayazit (2004) atribuíram ao lançamento do satélite Sputnik, pela União 

Soviética durante a Guerra Fria, o incentivo para um novo olhar sobre os as 

técnicas de desenvolvimento de projetos, para melhoria da qualidade de 

processos e produtos.  

O termo “projeto” tem concepções diferentes em função da natureza da área 

em que estão inseridos, apesar de, eventualmente, abarcarem atividades comuns 

à diferentes áreas. Especificamente, um projeto de arquitetura é a proposta para 

a solução de o problema, independentemente do tamanho, variando desde as 

complexas habitações populares de Le Corbusier até pequenas reformas em uma 

casa para torná-la mais agradável ou funcional. Podemos empregar, como um 

corolário, que o problema de um projeto é a identificação dos objetivos a serem 

atingidos e das condições necessárias para isso. De nada adianta um projeto de 

uma construção que não atende aos seus propósitos. Um bom projeto depende 

do entendimento profundo do problema a ser solucionado. Não se trata aqui de 

erros primários de construtores sem formação, mas sim da falta de interação entre 

o arquiteto e os elementos que contextualizam o projeto, tais como a incidência 

solar, e a forma de ocupação de um espaço. Exemplos não faltam na arquitetura. 

O hotel Vdara, em Las Vegas, é um deles (figura 3). A fachada curva e espelhada 

potencializa o calor do sol, a ponto de derreter objetos plásticos, danificar veículos 

e provocar queimaduras nos hóspedes. 

Figura 3 - Hotel Vdara 

 
Fonte: Bcgrote (CC BY-SA 2.0) Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/bcgrote/4284391620/>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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A conferência sobre Design Methods, em 1962, realizada em Londres, 

marcou o lançamento dos métodos de projeto como um campo de pesquisa e com 

reconhecimento acadêmico (CROSS, 1993). Vale reforçar que, para essa 

conferência, o termo design refere-se ao projeto no contexto gráfico e designer, 

ao projetista responsável pela diagramação, desenho industrial e similares. A 

conferência trouxe um olhar desmistificador sobre os projetos de arquitetura, com 

a discussão de métodos sistematizados para o processo de projetar.  O objetivo 

era o de melhorar a qualidade não somente dos produtos, mas também dos 

processos para criação dos produtos.  

Simon (1996)14 denominou a abordagem científica dada aos projetos de 

Design Science 15 , influenciando autores como Alexander (1971) a pensar 

metodologicamente os projetos de arquitetura. A Design Science é apontada por 

Simon (1996) como um novo paradigma para os campos de estudo da 

Engenharia, Medicina, Direito, Arquitetura e Educação, valorizando o 

conhecimento aplicado à resolução de problemas. Também é conhecida como 

Ciência do Artificial, considerando como artificial o que é inventado pelo ser 

humano, cuja missão é produzir artefatos de acordo com os objetivos a que se 

propõem, por meio de um projeto. Nessa perspectiva, em oposição às Ciências 

Naturais, que se ocupam de como as coisas são, a Ciência do Artificial se ocupa 

de como as coisas devem ser. 

O movimento do Design Science desenvolveu-se no Reino Unido em 

congressos tais como o Second Design Method Conference (1965) e o Design 

Method in Architecture (1967), que, por sua vez, originaram a Design Research 

Society. Nos Estados Unidos, o Design Methods Group também crescia e 

mantinha publicações na área (MOREIRA, 2007). As propostas do Design 

Science também influenciaram o desenvolvimento de projetos de arquitetura na 

Alemanha, Suécia, França, Holanda e Dinamarca.  

Incialmente, os métodos de projeto se aproximavam da pesquisa 

operacional por serem desenvolvidos com rigor científico, partindo da formulação 

de um problema, seguido do levantamento e análise de requisitos, e chegando a 

                                            
14 Primeira edição publicada em 1969. 
15 Ciência de Projeto 



27 
 

uma solução modelada matematicamente (MOREIRA, 2007). O projeto era 

entendido como uma hipótese a ser comprovada. A questão primordial, em termos 

de arquitetura, era a impossibilidade de retardar a validação da hipótese para 

depois da construção feita. Os modelos matemáticos seriam uma forma de 

verificar antecipadamente, antes da construção, as condições de contorno16 do 

projeto, que, por sua vez, também pode representar uma quantidade muito grande 

de dados a serem analisados.  

Conhecida como “método sistemático de projeto”, a abordagem 

metodológica foi considerada, posteriormente, como a primeira geração de 

métodos de projeto, a partir de uma classificação feita por Rittel, em 1973 

(CROSS, 1993). Esse método uniria a criatividade e experiência do projetista com 

aspectos matematicamente formais. Não há uma divisão formal entre esses dois 

aspectos; ambos acontecem em paralelo e se complementam. O método 

sistemático de projeto foi inicialmente proposto por John Christopher Jones em 

1962 e influenciou projetistas como Bruce Archer (MOREIRA, 2007) no 

desenvolvimento do design como ciência. 

O processo de sistematização estabelece a divisão do projeto em fase de 

análise, síntese e avaliação. Moreira (2007) descreveu cada fase atribuindo à fase 

de análise a função de levantamento e categorização das exigências a serem 

atendidas pelo projeto; à de síntese, a determinação de um conjunto de soluções 

que atenderiam o que foi levantado na fase anterior; e, por fim, à fase de 

avaliação, a identificação de problemas com a síntese proposta, antes da efetiva 

produção do produto. A avaliação era baseada tanto na experiência do projetista 

quanto em análise matemática.  

O caráter metodológico do ato de projetar foi rejeitado nos anos 70 pelos 

próprios pioneiros, como Alexander, que acreditavam não haver nada que 

garantisse boas construções e que era contraditório com o estado de espirito 

desejável para elaboração de um projeto (ALEXANDER, 1984)17, reforçando a 

posição ao dizer que: 

 

                                            
16 Condições de contorno são as limitações impostas ao problema. 
17 Originalmente publicado na DMG Newsletter, vol. 5, n. 3, 1971. p. 3-7. 
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[...] se você chamar isso de "é uma boa ideia para fazer", eu gosto muito 
disso, se você chamar isso de "método", eu gosto disso, mas estou 
começando a me desligar; se você chamar de "metodologia", eu 
simplesmente não quero falar sobre isso18 (ALEXANDER, 1984, p. 314, 

tradução nossa). 

A classificação de Rittel resguardou a ideia de uma metodologia de projeto, 

considerando que a existência de uma “primeira geração”, identificada pela 

aplicação do método científico aos projetos, seria o passo inicial, mesmo que 

simplista, de algo em constante evolução. A segunda geração de métodos, 

proposta por Rittel19 (1984) no início dos anos 70, substituiu a onipotência do 

projetista pela inclusão da participação do cliente na condução de projetos. A 

terceira geração, a partir da década de 90, foi ancorada na tecnologia e na 

automação “inteligente” de projetos. 

Sintetizando o histórico dos métodos de projeto em arquitetura (CROSS, 

1993), a primeira metade da década de 60 foi regida pelo movimento de “resolver 

problemas” e da aproximação dos métodos computacionais, sem grandes 

preocupações com o processo.  No final da década de 60 e a década de 70, os 

usuários forma aproximados à fase de projeto, e passou-se a enfatizar a forma 

como os projetistas trabalham. Nos fins dos anos 70 e anos 80, a individualização 

do ato de projetar tornava cada projeto único e, portanto, não suscetível a 

padronizações. A partir dos anos 90, a combinação entre metodologia científica e 

arte apoiada em ferramentas computacionais, conhecidas como CAD (computer 

aided design), tornou a visão do projeto em arquitetura algo único e diferente dos 

anteriores. 

Em um processo vernáculo, projetar e fazer são ações indissociáveis. A 

construção de um iglu para um esquimó, por exemplo, não é um “problema” que 

precise de um projeto de arquitetura para ser resolvido (LAWSON, 2011), pois se 

trata, no máximo, de uma variação de uma forma conhecida. São processos que 

requerem pouca consciência do ato de projetar. Utilizando como contraexemplo 

um edifício construído em um condomínio residencial, o projetista/arquiteto não é 

o construtor, nem o delimitador da área urbana, nem o marceneiro que fará os 

                                            
18 No original: […] if you call it 'It's A Good Idea to Do', I like it very much; if you call it a 'Method', I 

like it but I'm beginning to get turned off; if you call it a 'Methodology', I just don't want to talk about 
it. 

19 Originalmente publicado em The DMG 5th Anniversary Report: DMG Occasional Paper No. 
1,1972. p. 5-10. 
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móveis da casa, mesmo que desenhados por ele. Há uma distância entre 

arquitetos, construtores e usuários, que torna questionável se essa 

profissionalização produz construções melhores. 

A dicotomia entre o método científico e um possível método de projeto pode 

ser atribuída ao fato de que, para a ciência, métodos são fundamentais pela 

capacidade de validar os resultados obtidos. No entanto, isso não se aplicaria à 

projetos, uma vez que os resultados não precisam se repetir (CROSS, 1993). 

Problemas de projeto são, na sua essência, mal definidos, uma vez que a questão 

proposta não será a mesma quando houver uma resposta (SIMON, 1996), 

tampouco existe um conjunto completo de requisitos (ARCHER, 1979) fazendo 

com que problema e solução se alternem. Segundo Archer 20  (1979, p. 17, 

tradução nossa), “a metodologia de projeto está viva e bem, vivendo sob o nome 

de pesquisa em projeto”. 

2.3 A SÍNTESE DA FORMA COMO MÉTODO DE PROJETO 

Desde o início de sua carreira como arquiteto, Alexander se preocupou em 

identificar o que faz uma construção ser “boa”. A partir da publicação, em 1964, 

de sua tese de doutorado, publicada sob a forma de livro em 1971, com o título 

Notes on the synthesis of form, Alexander perseguia respostas não oferecidas 

pelos métodos sistemáticos, como a garantia de boas construções, propondo 

questões objetivas a serem respondidas: 

O que é um ambiente? Como ele nos afeta? Existe algum sentido 
objetivo no qual ele pode ser bom ou ruim? Como é gerado? E sob que 
condições o processo que o gerou é capaz de fazer um que seja bom?21 
(GRABOW, 1983, p. 10, tradução nossa). 

As ações pertinentes a projetar e a construir haviam se separado e o 

arquiteto fora colocado em evidência. Era esperado que um grande arquiteto fosse 

facilmente identificado pelas características de suas obras, como aconteceu com 

Le Corbusier. Adicionalmente, Alexander tinha como referencial estético as 

construções antigas dos templos gregos, das catedrais góticas e das vilas 

renascentistas (GRABOW, 1983). O método de projeto deveria ser capaz de gerar 

                                            
20 No original: Design methodology is alive and well, and living under the name of design research. 
21 No original: What is an environment? How does it affect us? Is there any objective sense in which 

it can be good or bad? How is it generated? And under what conditions is the process which 
generates it capable of making the kind which is good? 
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construções tão bonitas quanto as citadas e atender as demandas dos habitantes, 

sendo sensível às mudanças de contexto. Não se tratava, portanto, de um método 

apenas para construir. 

Alexander criticava projetos que faziam composições de elementos já 

conhecidos, sem explorar e revisar a estrutura no qual estavam inseridos. Era uma 

crítica direta aos métodos sistemáticos.  Entendia que os métodos de projeto de 

arquitetura puramente intuitivos também não eram suficientes nem para 

compreender e realizar os anseios de quem habitaria as construções, nem para 

atender às complexas demandas de urbanização do mundo contemporâneo. As 

abordagens artesanais já não eram mais possíveis em um contexto social e 

tecnológico de rápidas e definitivas mudanças (LAWSON, 2011), de tal forma que 

processos mais profissionais e conscientes precisariam ser adotados.  

Por outro lado, Alexander defendia que havia algo importante a ser 

observado nas construções vernáculas que as tornavam tão boas, quando 

comparadas as nossas atuais moradias. É razoável supor que a complexidade 

das construções contemporâneas não se compara a das construções, 

consideradas pelo autor, como “mais simples”, mas, mesmo assim, exercem um 

certo fascínio pela maneira como se adequam ao contexto em que estão inseridas.  

O contraste entre as construções tratadas como “simples”, que pertenciam a 

culturas onde novos problemas são raros, em oposição às mudanças rápidas e 

irreversíveis do mundo moderno, suscitou a questão da representação de 

problemas a serem resolvidos em forma de projeto. Alexander (1971) expôs, logo 

no início do livro, a preocupação com o aumento da complexidade dos projetos 

de arquitetura e com o ritmo imposto pela evolução tecnológica, como novos 

materiais, ou novas demandas sociais. A dificuldade dos projetistas em entendê-

los claramente, em função da quantidade de parâmetros a serem analisados 

simultaneamente, levaria o projetista a forçar a aplicação de alguma solução 

confortavelmente conhecida, mas que não obrigatoriamente resolvia o “problema” 

em questão. O “problema”, na visão de Alexander, estava relacionado à 

adequação da construção aos objetivos de quem iria utilizá-la.  

Um exemplo da arquitetura moderna que dissocia o projeto de seus 

objetivos, é a casa projetada e construída por Mies Van der Rohe (figura 4), em 
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1951. Apesar de icônica, demostra a falta de contato com questões de ordem 

prática, como a privacidade e as inundações recorrentes da área onde foi 

construída. A construção foi alvo de questões judiciais entre cliente e arquiteto. 

Atualmente, é um museu e está aberta à visitação guiada. 

Figura 4 - Farnsworth House 

 
Fonte: Lipsman, Benjamim (CC BY 2.0). Disponível em: 

<https://www.flickr.com/photos/blipsman/5923271765/>. Acesso em: 12 nov. 2017. 

Na arquitetura contemporânea, a prática de se apoiar em decisões já 

tomadas por “estilos” consagrados se dilui, ficando a cargo do projetista um 

número maior de decisões. Seria necessário o apoio de uma ferramenta que 

pudesse tratar uma grande quantidade de parâmetros simultaneamente, sem 

retardar o desenvolvimento do projeto. Alexander encontrou na matemática e, 

posteriormente, na computação, os aliados para desenvolver uma estratégia para 

simplificar problemas complexos e resolvê-los em parte, “reduzindo a lacuna entre 

a capacidade limitada de um projetista e a grande magnitude de sua tarefa”22 

(ALEXANDER, 1971, p. 6, tradução nossa).  

Alexander acreditava, no entanto, que arquitetos eram, em geral, céticos 

quanto ao uso de métodos matemáticos em projetos, pois consideravam a 

matemática apenas o que trata de cálculos e magnitudes e, portanto, prescritiva 

na essência. A matemática, porém, não se resume a esses aspectos. Há áreas 

que lidam com questões de ordem, relações e lógica. Segundo Alexander (1971), 

as estruturas lógicas poderiam representar problemas de projeto por serem 

                                            
22 No original: It is a way of reducing the gap between the designer's small capacity and the great 

size of his task. 
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suficientemente próximas de uma situação real a ponto de poder representá-la. 

Não está se tratando aqui da lógica no sentido da inferência, e sim no aspecto 

simbólico da criação de estruturas abstratas que podem se aproximar mais da 

realidade.  

Assim, como já aconteceu com o uso de máquinas substituindo trabalhos 

manuais, a lógica representou o que Alexander (1971, p. 8, tradução nossa) 

chamou de “perda da inocência”23, agora intelectual, em vez de mecânica. Uma 

estrutura lógica pode ser mais suscetível a críticas porque, segundo o autor, as 

premissas que traz ficariam expostas. Os projetos elaborados desta forma 

poderiam ser comparados aos mesmos projetos elaborados tradicionalmente. A 

intenção do autor não foi a de defender, nesse momento, uma ou outra 

abordagem, mas evidenciar que a comparação explicita as razões para se 

escolher uma ou outra forma de projetar. 

Muitos projetistas aparentaram não lidar bem com a perda, insistindo em um 

projeto puramente intuitivo, com base nas próprias tradições, e alegando ser 

“impossível tentar compreendê-lo [o projeto] sensatamente porque os problemas 

são muito profundos”24 (ALEXANDER, 1971, p. 9, tradução nossa). Alexander 

(1971) comparou a resistência dos arquitetos à mesma resistência de operários 

no momento histórico em que as máquinas substituíram a manufatura. Em ambas 

as situações, a negação do processo de desenvolvimento se sobrepôs às 

facilidades de utilizá-lo em proveito próprio, acompanhando o aumento de 

demandas e contingências contemporâneas. Alexander (1971, p. 11, tradução 

nossa) reforçou que a sistematização da ação de projetar não exclui a intuição ao 

dizer que “a perda exige atenção, não a negação”25. O projeto de arquitetura é 

elevado a outro patamar, como algo vivo e passível de análise e aperfeiçoamento.  

A publicação do livro, em 1971, colocou Alexander como um expoente no 

desenvolvimento de métodos de projeto. A síntese da forma abordava os 

problemas de projeto de acordo com as funcionalidades a serem atendidas. Ao 

objeto do projeto, Alexander atribuiu a designação “forma”, definindo que “o 

                                            
23 No original: loss of innocence 
24 No original: [...] that it is hopeless to try and understand it sensibly because its problems are too 

deep. 
25 No original: The loss demands attention, not denial. 
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objetivo fundamental de um projeto é a forma”26  (ALEXANDER, 1971, p. 15, 

tradução nossa). Existiu uma intenção nessa mudança de nomenclatura. 

Alexander queria reforçar que a “forma” não é um objeto isolado: ela só atende 

aos seus requisitos funcionais se for considerado o contexto na qual está inserida.  

A “forma” é o que, de fato, pode ser alterado e, portanto, projetado para 

diferentes contextos. O contexto, por sua vez, é a parte que impõe requisitos à 

forma. Forma e contexto, em conjunto, estabelecem a solução para um problema 

específico e satisfazem os requisitos de uma função. A relação de aceitação entre 

forma e contexto é definida pela adequação27 do conjunto. Alexander utiliza o 

termo “conjunto” para representar a associação e adequação da forma ao 

contexto. O conjunto é descrito em termos funcionais em relação ao que a forma 

deve atender no contexto. Moreira (2007) descreveu o objetivo do método de 

Alexander como a resposta da “forma” aos requisitos do “contexto”. 

Podemos pensar, como exemplo, no projeto de um edifício (a forma). O 

contexto agrega as condições do ambiente onde a forma (o edifício) será inserida, 

neste caso representado pelas características físicas do terreno onde o edifício 

será construído, além dos aspectos relacionados às condições de uso do edifício. 

O problema em questão seria a construção de um edifício comercial com 20 

andares, em um terreno de 1000 m2, em aclive, que precisa de estacionamento 

coberto para 100 veículos. 

Se, no entanto, o problema não definir a forma, é possível que os limites 

entre forma e contextos precisem ser revistos e o problema redefinido. Neste 

ponto, Alexander (1971) reforça os cuidados com as duas abordagens possíveis. 

A primeira seria mudar a definição do problema “esticando” os limites entre forma 

e contexto. No exemplo do edifício, uma proposta que deslocasse o terreno de tal 

forma a não ter mais um aclive seria uma redefinição do contexto que, certamente, 

teria consequências na vizinhança, mudando assim o problema de projeto em vez 

de propor uma solução que o resolva. A segunda dependeria da habilidade do 

arquiteto em compreender o conjunto como um todo, enxergando o problema em 

diversas camadas sobrepostas e as oportunidades de melhorias e novos ajustes 

                                            
26 No original: The ultimate object of design is form. 
27 No original: fitness 
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de fronteiras, reforçando que uma nova definição de fronteira mudaria o escopo 

da forma. Projetos muito complexos poderiam ser simplificados com o tratamento 

em camadas, escolhendo-se um elemento forma-contexto para ser examinado de 

cada vez. No exemplo citado, um conjunto poderia ser atendido com a construção 

de pilares para “alinhar” o edifício ao aclive e um segundo conjunto, relacionado 

ao estacionamento, levaria a necessidade de construção de rampas de acesso 

sinalizadas, com identificação de subida e descida etc.  

A  figura 5 sugere uma situação em que as camadas de problemas não foram 

corretamente tratadas. A construção da casa atendeu aos requisitos do contexto, 

mas a inclinação da rampa torna a garagem de difícil acesso.  

Figura 5 - Desajuste: rampa de acesso à uma garagem de difícil acesso 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.2quartos.com/erros-construcao-civil-fotos-inacreditaveis/> 
Acesso em: 10 set. 2017.  

De uma certa forma, alguns aspectos acabam sendo negligenciados pelos 

projetistas em função da facilidade de aquisição de produtos que poderiam suprir 

certas necessidades (ALEXANDER, 1971). Podemos citar, como exemplo, o uso 

de aparelhos de ar-condicionado, que poderia ter sido evitado com um projeto 

adequado que contemplasse o aproveitamento da circulação de ar, iluminação 

excessiva ou isolamento acústico. As correções são necessárias quando o 

projetista não observa ou não compreende o ambiente ao redor, tornando 

necessário “remendar” o projeto. 

Alexander redefiniu o problema de projeto como o desenvolvimento da 

“forma” que atende aos requisitos de contexto sem desajustes.  A caracterização 

do que é um conjunto “bem ajustado”, no entanto, pode ser impossível de ser 
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realizada, uma vez que os requisitos de um projeto de arquitetura não se 

apresentam todos em um mesmo momento e ainda possuem graus diferentes de 

importância. Um desajuste se apresenta em um par forma-contexto em uma 

situação específica. O ajuste é definido como “uma relação de aceitação mútua 

entre forma e contexto”28 (ALEXANDER, 1971, p. 19, tradução nossa).  

A avaliação da qualidade do ajuste era por si um problema a ser vencido. 

Nem a avalição experimental, expondo a forma ao contexto, nem a teórica, se 

houvesse uma representação de contexto bem definida, por exemplo, 

matematicamente, era exatamente adequada aos projetos de arquitetura. 

Alexander propôs, então, “o processo de neutralizar as incongruências ou forças 

que causam os desajustes”29 (ALEXANDER, 1971, p. 24, tradução nossa), por 

serem mais fáceis de identificar, como, por exemplo, a falta de estacionamento ou 

mesmo de privacidade em uma casa. Há uma sensação de ajuste quando não 

existem instâncias negativas em função das normas e expectativas que estão em 

nossas mentes, mesmo que não sejam regras explícitas. Podem ser coisas 

simples, como a posição de um interruptor de luz quando você entra em um 

cômodo. A intuição nos diz para procurá-lo em uma determinada posição. Se não 

estiver lá, a sensação pode ser de desconforto, pela necessidade de entrar em 

um ambiente escuro para procurar um interruptor de luz. 

Um bom ajuste é, dessa forma, a ausência de desajustes, sob o ponto de 

vista lógico, pois uma lista completa de características a serem avaliadas é, em 

termos práticos, impossível de ser elaborada. Alexander (1971) afirma, ainda, que 

se fosse possível conhecer todo o contexto, deixaria de ser um problema de 

projeto, pois “o que torna o projeto um problema no mundo real é que estamos 

tentando fazer um diagrama de forças de um campo que não conhecemos”30 

(ALEXANDER, 1971, p. 21, tradução nossa). Em vez de um problema conceitual, 

teríamos apenas um problema de ordem técnica. 

                                            
28 No original: Fitness is a relation of mutual acceptability between these two.  
29 No original: [...] the process of achieving good fit between two entities as a negative process of 

neutralizing the incongruities, or irritants, or forces, which cause misfit. 
30 No original: What does make design a problem in real world cases is that we are trying to make 

a diagram for forces whose field we do not understand. 
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A analogia a um campo se refere a limalhas de ferro expostas a um campo 

magnético, em que pode ser determinado experimental ou matematicamente a 

resultante do processo de exposição. Podemos utilizar como exemplo a descrição 

de um sapato. É possível distinguir um sapato de outro pelo tipo, tamanho, 

material, cor etc., mas essas características não seriam suficientes para distingui-

lo de outras coisas que não são sapatos, como, por exemplo, de um móvel. Seriam 

necessárias muitas outras informações para que a descrição de um sapato fosse 

suficiente para distingui-lo de qualquer outro objeto. 

 O que trazia para Alexander a sensação de ajuste estava representada nas 

construções “simples” e, a título de ilustração, o autor descreveu as cabanas da 

tribo de Mousgoum (figura 6) na África, construídas pelos próprios habitantes com 

lama seca compactada.  

Figura 6 - Cabana da tribo Mousgoum 

 

 Fonte: Brink, Carsten (CC BY-NC-ND 2.0). Disponível em:  
<https://www.flickr.com/photos/carsten_tb/5651500102/> Acesso em: 5 abr. 2017. 

Todas as cabanas apresentam basicamente o mesmo formato e eram 

diferenciadas apenas pela decoração da superfície, que também tem a função de 

permitir que a água da chuva escorra, bem como facilitar que as pessoas subam 

ao topo da construção para manutenção. As construções são socialmente 

organizadas de acordo com as crenças e valores locais, posicionando a cabana 

do “chefe” da família estrategicamente rodeada pelas cabanas de suas esposas 

e empregados. 

Para fazer uma comparação descritiva das diferenças entre as “culturas 

simples” e as “culturas complexas”, Alexander traçou uma linha arbitrária sem 
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nenhuma pretensão antropológica, exagerando os contrastes entre as duas. 

Referiu-se as culturas unselfconscious, aquelas que, de alguma forma, atendem 

às demandas locais não se pensa em arquitetura ou projeto. Trata-se de um 

processo vernáculo, tal qual a construção de um iglu para um esquimó, citado na 

seção anterior.  

A forma tradicional é perpetuada pelo hábito e ajustada eventualmente para 

corrigir alguma deficiência. Há um conhecimento tácito, sem registros ou plantas. 

A pouca troca entre diferentes culturas, dificulta que se vislumbre novas 

possibilidades. As ações são governadas pelo hábito e a maneira “correta” de se 

fazer algo é aprendida pela repetição e correção de erros. Não há arquitetos 

envolvidos e cada um constrói a própria moradia. Há um conjunto de tradições 

estabelecidas que resiste fortemente às mudanças em regras não formais, porém 

rigidamente mantidas, ilustra Alexander (1971, p. 48, tradução nossa): 

Os habitantes de Sumatra constroem telhados em um formato 
específico, não porque é essencial estruturalmente e sim porque é assim 
que se faz telhados em Sumatra31. 

As necessidades de mudança são identificadas por quem habita a 

construção e, portanto, modificações são rapidamente realizadas sem precisar de 

alguma regra que dê suporte a decisão. O desajuste gera uma ação, um incentivo 

à mudança, que faz parte de uma rotina diária de manutenção. Somente os 

ajustes necessários são realizados, o que garante pouca ou nenhuma perturbação 

nos sistemas que não estão diretamente envolvidos na mudança. A tradição rígida 

e os ajustes rápidos tornam o processo auto ajustável, “[...] subsistema por 

subsistema, de modo que o processo de ajuste seja mais rápido do que a taxa em 

que a cultura muda”32 (ALEXANDER, 1971, p. 52, tradução nossa). 

Em oposição, o autor compreende as culturas selfconscious como 

autoconscientes em termos da necessidade de mão-de-obra especializada, tais 

como arquitetos e engenheiros, nas diferentes etapas de uma construção. A 

cultura autoconsciente se manifesta quando a função de construir passa a ser 

feita por terceiros, e não pelos próprios habitantes. Há formalismo acadêmico, 

                                            
31 No original: The Sumatran gives his roofs their special shape, not because this is structurally 
essential, but because this is the way to make roofs in Sumatra. 
32 No original: […] subsystem by subsystem, so that the process of adjustment is faster than the 

rate at which the culture changes. 
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com regras explícitas, e não apenas observação, tentativa e erro. Requer a 

presença de um professor que sintetize e acomode suas experiências em um 

conjunto de regras gerais que possam ser transmitidas e formam a base para 

novos projetos. Dessa maneira, projetos poderiam atender mais facilmente tanto 

a novos requisitos quanto a problemas inteiramente novos, em condições que a 

simples repetição de um modelo não seria mais suficiente. Junto com a 

formalização da arquitetura, nasce a necessidade de afirmação de uma assinatura 

do projetista. Cada forma projetada é o resultado da expressão individual do 

arquiteto que o distingue dos demais.  

As características responsáveis pela estabilidade nos processos 

unselfconscious - a forte resistência a mudanças e a pouca agilidade para reparos 

– não estão mais presentes em uma realidade em que o projetista não é nem o 

construtor nem o habitante da construção. A reação às falhas não é tão rápida e 

os materiais necessários não estão à mão, como acontece nas construções 

vernáculas. As moradias eram construídas para serem perenes, e não 

reconstruídas quando necessário. Inicialmente, Alexander supôs que as 

construções “tradicionais” eram mais ajustadas pelo fato de terem gradualmente 

sido adaptadas, mas essa explicação ainda não justificava a não adaptação nas 

culturas autoconscientes. Afirmou que “se uma forma em uma cultura 

unselfconsious está ajustada agora, provavelmente sempre esteve”33 (1971, p. 

37, tradução nossa). Não houve grandes mudanças que que pudessem auxiliar 

no entendimento de processos dinâmicos.  

Propôs, então, analisar o histórico das construções nas culturas 

unselfconsious para entender como o processo “homeostático” acontece, 

utilizando os termos ajuste e desajuste34 para identificar a adequação de um 

conjunto forma-contexto. Para representar as possibilidades de ajuste e desajuste 

de um conjunto aproximou-se da álgebra booleana 35  ao representá-los por 

variáveis e atribuir os valores 0 e 1, respectivamente, para potenciais ajustes e 

                                            
33 No original: If forms in an unselfconscious culture fit now, the chances are that they always did. 
34 No original: fit / misfit 
35 Álgebra desenvolvida por George Boole, que utiliza operadores lógicos em operações cujos 

resultados podem ter dois valores: falso (representado pelo número 0) e verdadeiro 
(representado pelo número 1). 
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desajustes. Caberia ao projetista criar conjuntos forma-contexto, de maneira que 

todas as variáveis tivessem o valor 0.  

Cada novo ajuste poderia inserir um novo desajuste, em função do grau de 

dependência entre as variáveis, mas em algum momento todos os conjuntos 

estariam ajustados e o sistema estaria em equilíbrio. Alexander (1971) propõe 

uma analogia com um sistema com 100 lâmpada interligadas. Cada lâmpada pode 

estar ligada ou desligada, representando um desajuste ou ajuste, 

respectivamente, entre forma e contexto. Cada lâmpada ligada recebe o valor 1 e 

cada lâmpada desligada, o valor 0. 

São, então, 100 variáveis a serem analisadas. O estado de uma lâmpada 

interfere no estado as lâmpadas vizinhas, da mesma maneira que o ajuste ou 

desajuste de uma forma interfere em outras. Os estados pelos quais o sistema 

passa equivalem ao histórico de adaptações ocorridas entre forma e contexto. 

Nesse sistema, as lâmpadas ligadas têm 50% de chance de serem deligadas no 

próximo segundo, correspondendo à ocorrência de um ajuste.  Uma lâmpada 

desligada tem 50% de chance de ligar novamente se pelo menos uma das 

lâmpadas conectadas estiver ligada. Se todas as outras lâmpadas diretamente 

conectadas estiverem desligadas, a lâmpada permanecerá desligada. Quando 

todas as lâmpadas estiverem desligadas, o estado de equilíbrio foi atingido.  

O tempo necessário para que o equilíbrio seja atingido depende 

fundamentalmente da estrutura de conexão entre as lâmpadas. Considerando 

duas situações extremas, a primeira de total isolamento de cada lâmpada e a 

segunda com todas as lâmpadas interconectadas, podemos entender que 

nenhum dos dois casos é adequado e que um caminho intermediário se faz 

necessário. Na primeira situação, em que cada lâmpada está isolada, em 2 

segundos todas as lâmpadas estarão desligadas, considerando a ocorrência de, 

no máximo, duas mudanças de estado. Na segunda, com o grau de interconexão 

entre as lâmpadas muito alto, qualquer lâmpada acesa rapidamente muda o 

estado das que estão desligadas para ligadas e a única possibilidade de equilíbrio 
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é a ocorrência simultânea de todas estarem desligadas. Atingir o equilíbrio nessas 

condições pode levar 2100 segundos36, que equivale a 1022 anos.  

Podemos analisar essas duas situações limítrofes. Na primeira, se cada 

lâmpada for independente das demais, o estado de uma lâmpada não irá interferir 

nas demais. Considerando o extremo oposto, se houver total dependência, só 

haverá equilíbrio se todos os elementos estiverem em equilíbrio simultaneamente. 

A solução intermediária seria justamente atingir um certo grau de independência 

que permita o equilíbrio interno em agrupamentos de lâmpadas. Comparando a 

reação às mudanças no contexto com a mudança de estado de uma lâmpada, 

Alexander atribui o sucesso das culturas unselfconscious ao fato de tratarem as 

construções em subsistemas independentes e com pouco controle sobre o 

processo como um todo, enquanto nas culturas selfconsciuous todas as variáveis 

são abordadas simultaneamente. Os agrupamentos se relacionam, mas com um 

grau de dependência reduzido, conforme ilustrado na figura 7, onde cada linha 

representa uma interação. 

Figura 7 - Subsistemas parcialmente independentes 

 

Fonte: (ALEXANDER, 1971, p. 65)37 

Em culturas unselfconscious, alterações provocam desajustes em 

subsistemas isolados e retomam o equilibro, enquanto nas culturas selfconscious, 

a complexidade dos projetos requer atenção adicional aos conflitos entre os 

requisitos. O problema passou a ser a identificação de subsistemas 

independentes que pudessem ser modificados sem que os demais subsistemas 

sofressem impacto. Em uma construção, podemos pensar em grupos tais como 

                                            
36 A tempo de cada lâmpada estar em um dos estados possíveis é de 21 segundos. Para 100 

lâmpadas, o tempo será o produto de 21 de cada lâmpada: 21 x 21 x 21 x ... 21 = 21+1+1...+1 = 2100 s. 
37 Reprodução autorizada pela editora 
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segurança, recursos financeiros, iluminação etc., mas são apenas divisões 

burocráticas e não ajudarão o projetista na identificação de uma solução. 

O objetivo de um projeto de arquitetura é a desenvolvimento de uma forma 

que será inserida em um contexto específico. Um edifício, por exemplo, é uma 

forma que está inserida em uma determinada rua, que, por sua vez está inserida 

em um bairro e assim sucessivamente. Há uma estrutura de conjuntos 

hierarquicamente distribuída, como em uma árvore. Se uma forma for modificada, 

os demais conjuntos relacionados são impactados. Para Alexander, o alto grau de 

inter-relação entre os conjuntos não se mostrava adequado ao crescimento 

contínuo das cidades. O método da síntese da forma modificava a abordagem de 

síntese de um projeto a partir da identificação do grau de independência dos 

conjuntos, de tal forma que alterações em um determinado conjunto impactasse 

o mínimo possível nos demais 

Um desafio para esta abordagem foi a quantidade de dados a serem 

analisados para identificação dos conjuntos suficientemente independentes a 

ponto de poderem ser modificados sem gerar consequências aos conjuntos 

próximos. Estruturas complexas possuem uma grande quantidade de requisitos 

funcionais, que interagem muitas vezes de forma conflitante, como, por exemplo, 

a obtenção de equilíbrio entre economia e qualidade de um material que deve ser 

utilizado em uma construção:  

Esse é um típico problema de projeto; possui requisitos que devem ser 
atendidos e interações entre os requisitos que os tornam difíceis de 

serem atendidos38 (ALEXANDER, 1971, p. 2, tradução nossa). 

O método proposto por Alexander (1971) adaptou a parte funcional da 

cultura unselfconscious aos problemas complexos dos projetos modernos. A 

proposta de Alexander para decomposição de um sistema complexo em 

subsistemas parcialmente independentes foi aplicada em uma vila agrícola 

indiana. Utilizou um modelo matemático que avaliava o grau de independência 

dos conjuntos, retornando a divisão que quebrasse as relações mais fracas, 

                                            
38 No original: This is a typical design problem; it has requirements which have to be met; and there 

are interactions between the requirements, which makes the requirements hard to meet. 
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separando-as em dois grupos. A resposta seria dada pelo menor valor para a 

função F (ALEXANDER, 1962), apresentada na figura 8. 

Figura 8 - Função que avalia a independência entre os subconjuntos de requisitos. 

 
Fonte: (ALEXANDER, 1962, p. 100; 114) 

O projeto da vila indiana possuía 141 requisitos funcionais, representados 

por m, gerando 2141 conjuntos possíveis. As variáveis m e l são constantes. São 

aproximadamente 2.787.593.150 x 1032 divisões possíveis em dois subsistemas, 

identificados por a e b (MOREIRA, 2007), de tal forma que a+b sempre será igual 

a m. A quantidade de conexões em cada subsistema é definida por la e lb. A 

dinâmica do programa começa por uma divisão aleatória de m em dois 

subconjuntos de requisitos funcionais. O programa executa divisões sucessivas 

em dois subconjuntos, avaliados a cada divisão pelo modelo matemático que 

calcula o grau de ligação entre eles. São testadas todas as combinações 

possíveis. O par inicial vai sendo substituído pelo melhor resultado, até que todas 

as combinações tenham sido testadas. O que se esperava eram conjuntos 

fortemente conectados internamente, porém com uma franca ligação com os 

demais. 

Para análise dos resultados e a identificação da divisão do conjunto que 

retornasse o menor valor para a função F, foi desenvolvido o programa de 

computador HIDECS 2 (Hierarchical Decomposition of Systems) para o 

computador IBM 7090. Não exploraremos aqui os detalhes de funcionamento do 

programa, porém, o que essa abordagem nos mostra é o caminho que direcionava 

os trabalhos de Alexander, na ocasião.  Algumas falhas no programa foram 

corrigidas no HIDECS 3, aproximando mais o resultado do programa ao mundo 

real, considerando, por exemplo, que algumas conexões são mais fortes que 

outras e a existência de sobreposições entre os subsistemas. 
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No exemplo da vila indiana, cada um dos 141 requisitos foi analisado para 

se estabelecer as interações entre eles. As interações são apresentadas no 

formato “x interage com a, b, c”, onde x, a, b, c são requisitos funcionais e x varia 

de 1 a 141. Por exemplo, “requisito 1 interage com requisitos 8, 9, 12”. Como 

resultado, os 141 requisitos foram agrupados em 4 grandes subsistemas, 

representadas por A, B, C e D (ALEXANDER, 1962, p. 89-102).  

O subsistema A lida com os requisitos relativos ao gado, carros de boi e 

combustíveis. Um requisito exemplo para esse subsistema é o “7. Gado tratado 

como sagrado, e atitude vegetariana”, que interage com “31. Distribuição eficiente 

de fertilizantes, estrume, semente do depósito da vila para o campo”.  O 

subsistema B lida com produção agrícola, irrigação e distribuição. Pode ser 

exemplificado por “32. Reclamação e uso de terra não cultivada” e interage com 

“4. Certas águas e certas árvores são consideradas sagradas”. O grupo C agrupa 

os requisitos pertinentes a vida comunitária da aldeia, tanto social quanto 

industrial. O requisito “8. Os membros das castas mantêm sua profissão de casta 

na medida do possível” exemplifica o grupo e se relaciona com “141. Impedir a 

migração de jovens e harijans39 para as cidades“, entre outros. Por fim, o grupo D 

trata da vida privada dos moradores, seu abrigo e atividades em pequena escala 

e tem como exemplo “25. Assistência para deficientes físicos, idosos, viúvas”, que 

por sua vez se relaciona a “12. Família estendida em uma casa”. 

Esses subsistemas, por sua vez, foram subdivididos em outros 12 menores 

construídos a partir de um conjunto de requisitos que possuem um grau maior de 

integração. Os subsistemas A1, A2 ... D3 estão ajustados em seus grupos para 

gerar os sistemas maiores A, B, C e D, que por sua vez, se ajustam para formar 

a vila inteira. Os conjuntos formados pelos requisitos com mais interações se 

organizam em uma estrutura hierárquica formando uma árvore, como exemplifica 

a figura 9 para o projeto da vila indiana.  Cada um dos componentes e a forma 

como se relacionam foram descritos por Alexander (1962). 

 

 

                                            
39 Ocupam o lugar mais baixo no sistema de castas na Índia. 
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Figura 9 - Árvore de síntese da forma da vila indiana 

 
Fonte: (ALEXANDER, 1962, p. 102)40 

Para exemplificar, vamos tomar o subsistema C, que trata da vida em 

comum, social e industrial, dos habitantes. As estruturas representadas por C2 

são as construções comuns, como escolas e igrejas, cada uma com um pátio 

abrindo alternadamente em direções opostas. As paredes são recortadas por 

portões para conexão com outros centros. Um dos extremos de C2 se encontra 

em C1, que representa um alargamento da estrada em um ponto de barragem. 

Os subsistemas C1 e C2, bem como o sistema C resultante, são representados 

graficamente na figura 10. Os diagramas foram criados livremente pelo autor para 

cada um dos subsistemas citados.  

Figura 10 - Subsistemas C1 e C2 formando o sistema C 

 

Fonte: (ALEXANDER, 1962, p. 104)41 

A união de todos os diagramas representa, por fim, o projeto completo da 

vila Indiana, como ilustra a figura 11. A proposta de Alexander era que a 

                                            
40 Reprodução autorizada pela editora. 
41 Reprodução autorizada pela editora. 
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representação gráfica consolidasse um método de estruturar o projeto que 

permitia aos projetistas verem problemas não visuais. Diagramas podem 

representar um problema de arquitetura melhor que as palavras, “que são 

limitadas pela língua e não pelos problemas” 42  (ALEXANDER, 1971, p. 68, 

tradução nossa). Grabow (1983) enfatiza que os diagramas gerados pelo método 

são diferentes de qualquer outra coisa já feita, mesmo não deixando claro como 

seriam convertidos em construções.  

Figura 11 - Projeto da vila indiana 

 

Fonte: (ALEXANDER, 1971, p. 153)43 

Em síntese, o método proposto consiste na decomposição do problema em 

conjuntos menores e independentes para, posteriormente, integrá-los novamente. 

Grabow (1983) reforçou que uma boa forma não só estaria ajustada ao contexto, 

como também iluminaria a vida que acomoda. Inicialmente, a geração dos 

conjuntos partia de um grupo de requisitos que seriam analisados 

matematicamente utilizando-se um programa de computador. Os subconjuntos 

eram representados por um diagrama que, após integrados, representavam o 

sistema completo. As dificuldades de implementação recaíram, como expôs Jutla 

(1993), na identificação do que seria um desajuste, considerando, por exemplo, 

                                            
42 No original: [...] the words we have available to describe the components of these problems are 

generated by forces in the language, not buy the problem […]. 
43 Reprodução autorizada pela editora. 
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fatores que seriam considerados desajustes em uma determinada cultura, 

poderiam não ser em outra.  

A expectativa de Alexander por uma lista convergente de desajustes 

produzida por diferentes arquitetos poderia, por fim, não acontecer em função do 

pressuposto errôneo sobre a natureza dos problemas de projeto. Lawson (2011) 

apontou que um dos motivos seria que o enunciado do problema não era claro e 

inequívoco, nem tampouco a relação de requisitos e interações poderia ser 

integralmente listada no início do processo. Outras fontes de falha são 

identificadas no método, tais como atribuir a mesma importância a todos os 

requisitos, como já havia sido identificado pelo próprio Alexander, e tratar em um 

mesmo momento tipos diferentes de problemas, por exemplo, o projeto de uma 

garagem e a escolha de um revestimento.  

Após quase 10 anos da publicação da tese, Alexander escreveu no prefácio 

da edição de 1971 um pedido de desculpas explícito por ter colocado tanta ênfase 

nos métodos de projeto como assunto de estudo. Constatou não ser possível 

separar métodos de projeto das práticas de projeto e alertou os leitores que 

prestassem mais atenção aos diagramas propriamente ditos do que na sua 

construção. Por serem diagramas independentes, poderiam ser estudados e 

aperfeiçoados individualmente, proporcionando uma evolução gradual e 

cumulativa da forma que representam, conforme explica o autor: 

Os diagramas são abstrações de relações físicas que resolvem um 
pequeno sistema de forças interativas e conflitantes, independentes de 
todas as outas forças e de todos os outros possíveis diagramas 44 
(ALEXANDER, 1971, p. s/n, tradução nossa ).  

Ao ser questionado por Jacobson sobre a utilização do método da síntese 

da forma e a forma mecânica como ele tratava as interações, Alexander 

respondeu que após a experiência na Índia e, posteriormente, em São Francisco, 

percebeu que  

poderia ir diretamente aos diagramas dos subsistemas de forças sem 
passar pelas etapas anteriores e, nos trabalhos subsequentes, comecei 

                                            
44 No original:  It is an abstract pattern of physical relationships which resolves a small system of 

interacting and conflicting forces, and is independent of all other forces, and of all other possible 
diagrams. 
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a chamar esses diagramas de patterns45 (ALEXANDER, 1984, p. 135, 
tradução nossa). 

Alexander foi pioneiro na aplicação de modelos matemáticos e da 

computação em projetos de arquitetura. A síntese da forma foi apresentada como 

uma organização de diagramas individuais em estruturas complexas. A conclusão 

de que os diagramas não necessitavam de fórmulas matemáticas, originou o que 

ele denominou, posteriormente, na teoria de patterns de “a qualidade sem nome”. 

Conforme discutido a seguir, não existe exatamente uma contradição. Notes on 

the synthesis of form foi a origem teórica para a obra de Alexander e trouxe novas 

questões a serem respondidas. 

2.4 DA ÁRVORE AOS PATTERNS 

A abordagem metodológica proposta em Notes on the synthesis of form 

passou a incomodar Alexander tanto pela dificuldade em lidar com o excesso de 

variáveis imposto pela observação das forças humanas, quanto pela 

hierarquização representada pela estrutura em árvore de conjuntos supostamente 

independentes.  

Em sintonia com a crítica contemporânea em relação à hierarquia rígida 

imposta pelo modernismo, que reduzia as interações entre diferentes setores em 

uma cidade, Alexander (2015) concluiu que a estrutura em forma de árvore é uma 

forma simples demais para representar algo complexo, e que não representa a 

diversidade e as sobreposições de uma cidade. A ideia original da decomposição 

do problema e da própria estrutura em árvore se mostravam pouco 

representativas e, de uma outra forma, também fragmentada. Alexander moveu-

se no sentido contrário, buscando uma nova concepção que não o levasse 

novamente à fragmentação. Mesmo após a mudança de rumo, o legado deixado 

pela utilização da computação matemática em projetos baseados na análise de 

requisitos aglutinou objeto e suas propriedades, característica importante para o 

entendimento do que viria depois, na computação.  

                                            
45 No original: […] I began to see that we could go straight to the diagrams for subsystems of forces, 
without going through the earlier steps of the procedure- and in my later work I began to call these 
diagrams 'patterns'. 
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Em A city is not a tree, Alexander abordou o problema da fragmentação 

substituindo a visão de árvore por conjuntos que se sobrepõem, em estruturas 

denominadas de semiretículo46. Relacionou a construção de “cidades artificiais” 

às estruturas em árvores e de “cidades naturais” aos semiretículos. Atribuiu a 

designação de “cidades artificiais” àquelas criadas por projetistas e de “cidades 

naturais” aquelas que se desenvolveram de forma espontânea, afirmando: 

É cada vez mais amplamente reconhecido hoje que falta algum 
ingrediente essencial às cidades artificiais. Quando as comparamos às 
cidades antigas, que adquiriram a pátina da vida, nossas tentativas 
modernas de criar cidades artificialmente são, de um ponto de vista 

humano, inteiramente malsucedidas 47  (ALEXANDER, 2015, p. 1, 

tradução nossa). 

Tanto a estrutura em árvore, quanto em semiretículo são definidas apoiando-

se no conceito de conjunto, uma coleção de elementos com alguma coisa em 

comum. Se os elementos de um conjunto cooperam entre si, são chamados de 

sistemas. (ALEXANDER, 2015). Sistemas menores são agrupados para formar 

sistemas mais complexos. Para ilustração, podemos imaginar uma fila na entrada 

de um cinema, onde há uma pessoa vendendo balas. Temos aqui vários 

conjuntos, por exemplo: as pessoas, as balas, o cinema. Por estar na fila, uma 

pessoa pode interagir com o vendedor e, eventualmente, comprar balas. Os 

conjuntos com a prerrogativa de interação formam um sistema. O mesmo 

vendedor de balas, se estivesse em outro local, não faria parte desse sistema. 

Analogamente à ideia de forma e contexto, onde a forma é a parte que se 

pode projetar, um sistema também pode ser decomposto em uma parte fixa e 

outra dinâmica (ALEXANDER, 2015). Não há exatamente uma equivalência, mas 

um mesmo estilo de abordagem separando o objeto de análise em uma parte que 

é o alvo do projeto e outra que contextualiza o que será projetado. As partes fixas 

de um sistema, imutáveis, são as “unidades” da cidade, de particular interesse 

para o projetista. A parcela dinâmica do sistema está relacionada ao movimento 

que integra os elementos em conjuntos e os conjuntos em sistemas; um conjunto 

de forças que os mantém coesos. Ainda que distante do processo real de 

                                            
46 No original: semilattice 
47 No original: It is more and more widely recognized today that there is some essential ingredient 

missing from artificial cities. When compared with ancient cities that have acquired the patina of 
life, our modern attempts to create cities artificially are, from a human point of view, entirely 
unsuccessful. 
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construção, os diagramas em semiretículos foram os precursores da linguagem 

de patterns (GRABOW, 1983). 

As estruturas em árvore e em semiretículo podem agora ser explicitadas em 

função das definições de conjuntos e sistemas: (a) uma coleção de conjuntos 

forma uma árvore se e somente se, para quaisquer dois conjuntos que pertencem 

à coleção, qualquer um está totalmente contido no outro, ou então eles são 

totalmente disjuntos; (b) uma coleção de conjuntos forma um semiretículo se, e 

somente se, quando dois conjuntos sobrepostos pertencem à coleção, o conjunto 

de elementos comuns a ambos também pertence à coleção. 

No exemplo a seguir, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são elementos de um 

conjunto e se relacionam como semiretículo na figura 12a e como árvore na figura 

12b. As duas abordagens são apresentadas como diagramas (esquerda), em que 

cada conjunto está delimitado por uma linha que o circunda, e como estruturas 

lineares (direita) em ordem crescente de magnitude.  

Figura 12 - Representação: (a) Estrutura em semiretículo (b) Estrutura em árvore 

 

Fonte: (ALEXANDER, 2015, p. 6;8) 

 

Examinando o diagrama segunda as regras que diferenciam árvores de 

semiretículos, podemos observar na estrutura de semiretículos os conjuntos [234] 

e [345] tem um subconjunto comum, [34], que também faz parte da coleção. Já 

na estrutura em árvore, o subconjunto [345] está totalmente inserido em [3456]. O 
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que diferencia as duas estruturas apresentadas é justamente a existência ou não 

de interseções entre os conjuntos. A representação da estrutura em árvore é 

visivelmente mais simples, tal qual o projeto das cidades planejadas, 

fragmentando funções e atividades com uma abordagem reducionista. “As 

unidades das quais uma cidade artificial é constituída são sempre organizadas 

para formar uma árvore”48 (ALEXANDER, 2015, p. 15, tradução nossa). Estruturas 

em diferentes árvores não se comunicam entre si. Já a estrutura em semiretículo, 

oferece inúmeras possibilidades de interação e explicita toda a complexidade 

existente nas cidades que se formam naturalmente, representando assim 

estruturas vivas. Pensando-se em termos de cidades, as estruturas naturais se 

formam a partir de centros específicos, como escolas, clubes e mercados. Se 

pensarmos em uma estrutura em árvore, a inter-relação de um conjunto de centros 

geraria os bairros de tal forma que os elementos internos interagiriam quase que 

exclusivamente. No entanto, esse limite não é observado, havendo sobreposições 

na área de abrangência dos centros. 

A opção pela representação em árvore se mostrava, no entanto, sempre 

mais natural para o projetista que a estrutura em semiretículo, pois, segundo 

Alexander (2015), há uma predisposição mental em categorizar elementos em 

compartimentos exclusivos, sem ambiguidades. Além disso, o semiretículo é difícil 

de ser tratado mentalmente e pode ser facilmente transformado em algo caótico, 

como uma “lata de lixo cheia de sobreposições”49 (ALEXANDER, 2015, p. 30, 

tradução nossa). Percebemos aqui os passos iniciais para o que viria a seguir: 

uma forma de representar a diversidade e as sobreposições de uma cidade. 

Inicialmente, Alexander estava apenas insatisfeito com os aspectos de 

segregação da arquitetura moderna, e tratou o problema em partes que poderiam 

ser integradas. Percebeu, então, que esse não seria o caminho para integrar 

pessoas e lugares e se moveu no sentido de um projeto com uma visão holística50 

e que de alguma forma representasse as sobreposições naturais de uma cidade. 

Em The timeless way of building, obra publicada em 1979, desenvolveu a 

concepção teórica e filosófica para a humanização de projetos de arquitetura que, 

                                            
48 No original: The units of which an artificial city is made up are always organized to form a tree. 
49 No original: A garbage can is full of overlap. 
50 Em inglês, o autor utiliza o termo wholeness. 
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nas palavras de Veloso (2012, p. 498), “não são resultados de uma síntese nem 

tampouco precedem as atividades humanas”. Descreveu o conceito de patterns 

utilizado como embasamento teórico em A pattern language51, apesar de ter sido 

publicada depois.   

Para melhor entendimento da evolução da obra de Alexander a partir deste 

ponto, cabe aqui apresentar a definição de patterns: 

Cada padrão52 (sic) descreve um problema que ocorre repetidas vezes 
em nosso meio ambiente e então descreve o ponto central da solução 
do problema, de modo que você possa usar a mesma solução milhares 
de vezes, mas sem jamais ter de repeti-la. (ALEXANDER; ISHIKAWA; 
SILVERSTEIN, 2013, p. xiv) 

Apesar de todo o detalhamento e a forma humanizada de entender a 

arquitetura, Alexander identificou fragilidades no processo, constatando que as 

construções geradas não refletiam a “vida” que acontecia em seu interior. Esse 

entendimento do que denominou “propriedades da vida” foi posteriormente 

descrito e ilustrado na coleção em quatro volumes de The Nature of Order, 

publicada entre 2002 e 2005, e aplicado em The Battle for the Life and Beauty of 

the Earth, publicada em 2012, onde descreve a construção de um campus 

universitário no Japão. Na próxima seção apresentaremos os fundamentos dos 

projetos de arquitetura a partir dos patterns e, na sequência, a apropriação dos 

conceitos pela computação. 

2.5 PATTERNS E A ARQUITETURA 

As proposições ontológicas de Alexander se tornaram mais evidentes a partir 

de seu trabalho como professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, 

recebendo subsídios para criação do Center of Environmental Structure, em 1967. 

Em dezembro de 2010, Alexander (2010) respondeu a uma entrevista contando 

que a abordagem de patterns foi um processo de amadurecimento iniciado 

quando morou na Índia em 1961, em uma vila de cabanas de barro com apenas 

uma construção de tijolos que lembrava um templo. Já de volta aos Estados 

Unidos, recebeu um convite do governo do estado de Gujarate para planejar a 

mudança de uma aldeia em função da construção de uma barragem. Alexander 

                                            
51 Original publicado em inglês em 1977. 
52 Foi utilizado o termo “padrão” por ser uma citação da obra já traduzida para o português. 
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não aceitou o projeto, pois percebeu o quanto era importante entender como era 

a vida na aldeia e quais eram as regras culturais que permeavam as construções. 

A partir desse convite, passou a se preocupar com questões antropológicas, e 

perguntou-se como aquelas casas poderiam ter sido construídas sem um 

arquiteto. As etapas anteriores à concepção e desenvolvimento dos patterns 

serviram como subsidio para desenvolvimento do pensamento holístico para 

projetos arquitetônicos, formalmente publicado em 1979. 

A imagem da rede interligando estruturas já havia sido bem delineada em A 

city is not a tree, que destacava as inter-relações de contextos e a diversidade 

existente na produção de soluções de projeto, em oposição à fragmentação 

imposta pela dissociação dos elementos que o compõem. Não é necessário, por 

exemplo, que exista uma área delimitada para todos os teatros de uma cidade, 

ainda que, em alguns casos, essa segmentação possa até ter um apelo turístico. 

O local onde um teatro está inserido, por exemplo, incorpora a atmosfera que gira 

em torno do que acontece nesse local, integrando o teatro ao ambiente. 

Alexander buscava nos projetos de arquitetura não somente parâmetros 

técnicos, como as medidas, mas principalmente o aspecto humanizado refletido 

pela observação da utilização real de cada espaço. Trazem em sua essência a 

percepção do que existe, do que é vivo, e não de uma suposição teórica do que 

deveria existir em um local. Cabe aqui uma observação sobre o termo “vivo” 

adotado na literatura, como tradução do temo em inglês, alive. O autor utiliza a 

metáfora do fogo como exemplo de uma coisa “não viva” no sentido biológico, 

porém vívida. Apropriou-se também de palavras com significados de uso comum, 

como “ordem”, “centro”, “completude”, como será explorado na seção 2.6, e do 

próprio termo pattern sem esclarecer, de imediato, o significado atribuído a cada 

um deles.  

Mesmo assim, defendeu a própria objetividade ao utilizar cada um deles no 

contexto da arquitetura e das artes, criando uma oposição às definições 

mecanicistas de Descartes (ALEXANDER, 2002), que desconsidera aspectos 

essenciais ao entendimento da natureza como ela é. Sintetizou o “método” 

descrito em The timeless way of building como uma forma de libertação de todos 

os métodos, atribuindo ao termo “atemporal” uma força relacionada ao instinto que 
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nos conecta à natureza e transcende aspectos arquitetônicos datados. A maneira 

atemporal de construir remete à percepção da cultura baseada na tradição, 

unselfconscious, e é descrita como algo que está no interior de cada um e precisa 

ser trazido à tona, construindo-se um lugar agradável para viver, “tão bonito 

quanto o lugar mais bonito que alguém já viu” 53  (ALEXANDER, 1979, p. 7, 

tradução nossa), e não em imposições externas. Identificou, no entanto, um certo 

receio dos projetistas de expor soluções que possam parecer simplórias, e é 

justamente esse medo que os aprisiona em “métodos” que geram lugares 

artificiais e sem vida. 

O que Alexander nos mostra são os atributos que diferenciam uma “boa 

construção”, aquela que nos faz sentir a integração com o ambiente, de uma 

“construção ruim”. De uma forma poética, o autor tomou como base uma análise 

holística desses espaços em busca da “qualidade sem nome”, conceito esse que 

permeia toda a obra: 

Há uma qualidade fundamental, que é o critério original da vida e do 
espírito no Homem, numa cidade, num edifício, ou num deserto. Esta 
qualidade é objetiva e precisa, mas não pode ser nomeada 54 . 
(ALEXANDER, 1979, p. 18, tradução nossa) 

A "qualidade sem nome" não é uma propriedade isolada, mas sim um 

conjunto de características que, segundo Alexander, torna uma construção 

atemporal, compreendida como uma construção viva a partir da diferenciação de 

“o que é bom do que não é”. A questão é a impossibilidade de se utilizar um único 

adjetivo para descrevê-la. Leitner (2015) identificou que essa é uma limitação da 

língua inglesa e que, em alemão, o adjetivo lebendig representaria bem esse 

conjunto. Reconheceu, no entanto, que a utilização do acrônimo “QWAN”55 traz 

um toque místico à obra de Alexander. Seria algo equivalente, mas não exato, à 

qualidade de ser vívido e que promovesse um sentimento de unidade.  

                                            
53 No original: [...] as beautiful as any place that you have ever seen. 
54 No original: There is a central quality which is the root criterion of life and spirit in a man, a town, 

a building or a wilderness. This quality is objective and precise, but it cannot be named. 
55 Quality Without A Name 
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O termo wholeness 56  foi utilizado e desenvolvido posteriormente por 

Alexander para expressar que o “senso de lugar”57 e pertencimento decorrem da 

percepção que o integral é mais que a soma das partes, pois há uma harmonia 

entre os elementos envolvidos sem a presença de forças que provoquem 

divergências. Não é, no entanto, um ambiente autocontido, e se situa dentro de 

um contexto maior, com o qual irá interagir. A ideia de algo integral, unitário e 

indivisível, torna difícil a delimitação das fronteiras de um contexto específico.  

As “boas construções”, na visão de Alexander (1979), apresentavam um 

núcleo invariante representado pelo instinto humano de buscar o pertencimento. 

Observou que as construções onde as pessoas se sentiam confortáveis haviam 

sido feitas com a participação de quem estava no centro do processo; eram 

construções vivas. A necessidade de municiar essas pessoas, não 

obrigatoriamente arquitetos, de parâmetros e ferramentas que as permitisse criar 

foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos patterns na arquitetura. A 

intenção era oferecer: 

[...] a ferramenta para descrição de projetos que daria a cada pessoa que 
a utilizasse o poder de criar uma infinita variedade de novas e únicas 
construções58 (ALEXANDER, 1979, p. xi, tradução nossa).  

Alexander  afirmou que há um caminho para que as construções se tornem 

vivas, que esse caminho já existe de uma forma inconsciente e que é possível 

identificá-lo com uma “análise profunda o suficiente para mostrar o que é 

invariante em todas as versões diferentes desse caminho”59 (ALEXANDER, 1979, 

p. 11, tradução nossa), descrevendo funcionalmente os patterns: 

[...] na forma de uma regra que estabelece uma relação entre um 
contexto, um sistema de forças que emergem do contexto e uma 
configuração que permite que as forças se resolvam nesse contexto60 
(ALEXANDER, 1979, p. 253, tradução nossa) 

                                            
56 Em português, os substantivos completude e unidade, e os adjetivos holístico e integral são 

empregados para representar a ideia de wholeness. 
57 Na arquitetura, um espaço é chamado de “lugar” quando incorpora referências culturais. Em 

oposição, “um não lugar” não tem essas referências, como, por exemplo, um aeroporto. 
58 No original: [...] gives each person who uses it the power to create an infinitive variety of new 

and unique buildings [...]. 
59 No original: […] level of analysis which is deep enough to show what is invariant in all the different 

versions of this way. 
60 No original: [...] in the form of a rule which establish a relationship between a context, a system 

of forces which arises in that context, and a configuration which allows these forces to resolve 
themselves in that context. 
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O “contexto” define as características do ambiente onde o problema está 

inserido; as “forças” são os elementos que levam à direção contrária do que se 

pretende obter e a configuração é a solução do problema no contexto 

especificado, considerando as forças existentes. Alexander (1979) citou como 

exemplo a experiência de uma casa dinamarquesa antiga com uma grande sala 

com recantos destacados abertos para a parte comum da sala de tal forma que 

pessoas nos diferentes espaços poderiam interagir, mesmo fazendo coisas 

diferentes. Essa solução resolvia um sistema de forças particular, em que temos 

uma sala suficientemente grande, habitada por pessoas que possuem atividades 

ou hobbies que exigem um espaço para que possam ser exercidas, mas que 

gostam de estar juntas na maior parte do tempo. Por questões de organização e 

segurança, a área comum não é utilizada para prática dos hobbies individuais. 

Sinteticamente, o sistema de forças a ser resolvido é definido pelo conflito entre 

privacidade e convivência em um contexto de uma sala compartilhada, cuja 

solução foi a utilização de recantos conectados por uma parte comum. A solução 

descrita foi nomeada pattern Nichos, ilustrado na figura 13, em um catálogo com 

253 patterns, construído a partir de experiências, testes e observações em 

diferentes condições, ao longo de aproximadamente 10 anos (ALEXANDER; 

ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013). 

 
Figura 13 - Ilustração do pattern Nichos 

 

Fonte: (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013, p. 826) 
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Patterns integram a atividade humana aos projetos e construções, com 

menos preocupação em seguir um determinado estilo e mais atenção com a vida 

local.  Os patterns possuem a função de compartilhamento de “boas práticas” e 

são soluções gerais para um problema. Trazendo a visão dos subsistemas 

parcialmente independentes (ALEXANDER, 1971), podemos dizer que são um 

encapsulamento de forças. Patterns são “generativos” de soluções. Comparando 

aos processos biológicos, são códigos genéticos capazes de gerar novos e 

diferentes resultados mesmo partindo de um núcleo inicial comum. Patterns 

generativos nos dizem como criar algo e não apenas reproduzi-lo. “São relações 

a serem observadas e não apenas modelos a serem copiados” (DE LIMA 

BEZERRA; CHOAS, 2016, p. 61). O conceito de patterns generativos será 

importante para a comparação com as apropriações feitas em outras áreas, 

sobretudo na Computação e na Educação: 

Esses patterns em nossas mentes são, mais ou menos, imagens 
mentais dos patterns no mundo: são representações abstratas das 
regras morfológicas que definem os patterns no mundo. No entanto, em 
um aspecto eles são muito diferentes. Os patterns no mundo 
simplesmente existem. Mas os mesmos padrões em nossas mentes são 
dinâmicos. Eles têm força. Eles são generativos. Eles nos dizem o que 
fazer; eles nos dizem como devemos ou podemos gerá-los; e eles 
também nos dizem que, em determinadas circunstâncias, devemos criá-
los. Cada pattern é uma regra que descreve o que você precisa fazer 
para gerar a entidade que ela define61 (ALEXANDER, 1979, p. 181-182, 

tradução nossa). 

Um exemplo interessante, que representa a relação criada por modelos 

mentais na natureza, está representado na figura 14. A semelhança é reconhecida 

por nós pela abstração da forma da Nebulosa de Hélix e do olho humano.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 No original: These patterns in our minds are, more or less, mental images of the patterns in the 

world: they are abstract representations of the very morphological rules which define the patterns 
in the world. However, in one respect they are very different. The patterns in the world merely 
exist. But the same patterns in our minds are dynamic. They have force. They are generative. 
They tell us what to do; they tell us how we shall, or may, generate them; and they tell us too, that 
under certain circumstances, we must create them. Each pattern is a rule which describes what 
you have to do to generate the entity which it defines. 
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Figura 14 - Patterns no universo 

 

(a)      (b) 
 Fonte: (a) NASA, NOAO, ESA, The Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner (STScI), and T.A. 

Rector. Nebulosa de Hélix. Disponível em: <http://hubblesite.org/image/1317/news/3-nebulae>. 
Acesso em: 5 abr. 2017. 

   (b) Produzido pela autora: Gabriel. 

 

Os projetos criados a partir de patterns generativos se desdobram de um 

estágio de desenvolvimento para o estágio seguinte, de tal forma que todo o 

processo de construção fica registrado em suas etapas, deixando explícita a razão 

pelos quais “funciona”. Patterns generativos trabalham de forma indireta na 

construção de soluções, pois atuam na estrutura do problema. Os espaços seriam 

projetados a partir do entendimento individual do que torna uma construção viva 

e, como subsídio, teríamos a disposição uma coletânea de patterns que poderiam 

ser combinados de uma forma única, de acordo com o problema que se pretende 

solucionar. Não são, usualmente, inventados, mas gerados quando são 

necessários na solução de um problema em um contexto particular. Os projetos 

criados por pattern generativos: 

[...] compartilham as características morfológicas especificadas pelas 
regras, mas além disso, há uma variedade, literalmente, infinita 62 
(ALEXANDER, 1979, p. 183, tradução nossa). 

Alexander, Ishikawa e Silverstein (2013)  descrevem a natureza das 

construções, desde cidades até pequenos detalhes de ornamentação, como algo 

que, para ser “vivo”, dependa de como é usado, do ponto de vista de quem os 

utiliza, e que podem ser combinados, fornecendo um ponto de partida para novos 

projetos. Estão organizados em grupos, começando por aqueles que representam 

grandes áreas, como regiões e cidades, até aqueles que definem detalhes de 

ornamentação. Os patterns são apresentados em uma lista que facilita a 

                                            
62 No original: [...] all share the morphological features specified by the rules […], but beyond that 

there is literally endless variety. 
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identificação do que poderia ser útil na solução de um problema. Essa estrutura 

reforça a relação entre os patterns, conectando os de menor abrangência aos de 

maior abrangência em um processo de refinamento.  

Podemos ilustrar uma sequência simples, começando com o pattern de 

número 1 - regiões independentes – de maior abrangência. Cada região é 

composta por outros patterns que definem, por exemplo, a distribuição das 

cidades e a trama de vias rurais. Para esse segundo nível, é preciso identificar os 

bairros e utilizamos para esse fim o pattern 14 – bairro identificável. O 

desdobramento pode continuar até a definição de focos de luz de um apartamento, 

por exemplo. A escolha do conjunto de patterns para um determinado propósito 

constitui por si uma linguagem para um subconjunto do problema maior, como por 

exemplo, o projeto de um jardim interno em um edifício.  

A observação de atividades ou situações que ocorrem repetidamente em um 

espaço físico é a chave para o entendimento de projetos com patterns, e obtê-los 

requer tempo e disponibilidade para validação. Tomando-se como exemplo a 

posição de uma poltrona perto de uma janela, ilustrada na figura 15, percebemos 

que haveria uma contradição interna se essa mesma janela tivesse uma vista para 

um muro e a localização da poltrona perto dessa janela a deixaria sem qualquer 

função em termos de conforto, tornando-se apenas um buraco na parede.  

Figura 15 - “A qualidade sem nome” exemplificada. 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

É importante reforçar que os patterns são parâmetros de projetos, cuja 

função não se limita a reutilização simples de soluções já executadas. Cada 

solução é única e não pode ser obtida apenas pela identificação de um pattern em 

um catálogo, porque podem gerar um sistema de forças sem solução. A posição 



59 
 

da poltrona perto da janela com vista para um muro expressa a dicotomia entre 

querer ficar confortavelmente acomodado em um poltrona e ser repelido pela 

mesma poltrona, porque seu posicionamento não propicia uma experiência 

agradável. “Patterns ´ruins´ não conseguem conter as forças que nele ocorrem”63 

(ALEXANDER, 1979, p. 129, tradução nossa). “Bons” patterns, por sua vez, geram 

ambiente vivos e integrais na medida em que ficam livres de contradições internas.  

O processo de obtenção de “bons” patterns começa pela definição precisa 

de características físicas de um local que nos imprime uma sensação agradável e 

que possam ser reproduzidas em diferentes ambientes. De uma forma objetiva, 

patterns são soluções compartilhadas que podem ser aplicadas repetidas vezes, 

em problemas semelhantes, mesmo em contextos diferentes. É importante, para 

essa finalidade, que cada parte -  contexto, forças e solução -  seja facilmente 

identificada. Possuem, por essa razão, uma representação gráfica mais elaborada 

que as utilizadas nos diagramas em Notes on the synthesis of form e A city is not 

a tree, seguindo sempre um mesmo formato.  

Em A pattern language (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013), os 

patterns são numerados e apresentados da maior para a menor abrangência 

espacial, mas raramente são aplicados dessa forma.  Os problemas de projeto 

que temos, em geral, são problemas específicos que são propagados para níveis 

mais externos de contexto. As relações entre patterns não ficam muito evidentes 

no modo como são apresentados na obra, pois carecem de uma representação 

que facilite a visualização. 

Graficamente, após o título ou a fotografia, quando existir, o contexto do 

pattern é apresentado de forma sucinta e é indicada a relação com demais 

patterns. O início da descrição do problema é delimitado por três asteriscos e inicia 

com um cabeçalho em negrito antes do corpo do problema. A solução também é 

apresentada em negrito, escrita em forma de instrução e representada ainda por 

um diagrama. O término do corpo do pattern é identificada por outros três 

asteriscos seguindo pela relação dos patterns vinculados. Como nem todos os 

patterns foram suficientemente testados ou não obtiveram êxito nas soluções 

apresentadas, é indicado o grau de pertinência de cada um por um, dois ou 

                                            
63 No original: The “bad” patterns are unable to contain the forces which occur in them. 
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nenhum asterisco ao lado do título, considerando que a marcação com dois 

asteriscos indica uma solução que pertence a todas as formas possíveis de se 

resolver o problema apresentado. O quadro 4  mostra um modelo para elaboração 

de patterns e o pattern 105 - Orientação solar para espaço externo, está disponível 

no Anexo A, a título de ilustração. 

Quadro 4 - Representação gráfica de um pattern 

NOMEDOPATTERN ** 

IMAGEM (OPCIONAL) 

DESCRIÇÃO DO CONTEXTO 

❖ ❖ ❖ 

Cabeçalho que descreve o problema. 

Descrição do problema.  

Portanto: 

Descrição da solução em forma de instrução 

❖ ❖ ❖ 

Patterns relacionados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013) 

Cada pattern está no centro de uma rede de conexões para outros patterns 

que se combinam para formar uma solução para um problema, compondo assim 

uma pattern language (linguagem de patterns). São generativas na própria 

essência, pois permitem a geração de arranjos coerente dos espaços e: 

Não só nos diz as regras de organização, mas também nos mostra como 
construir arranjos – tantos quanto se queira – o que satisfazem as 

regras64 (ALEXANDER, 1979, p. 186, tradução nossa). 

Comparando a um idioma, patterns são as palavras que compõem a língua, 

e as operações representam as regras gramaticais. A composição de palavras 

que atende às regras gramaticais forma sentenças, que, no contexto da 

arquitetura, são as construções. É um sistema com elementos e regras finitas 

capaz de gerar uma quantidade infinita de construções diferentes entre si, 

reconhecidas por manter uniformidade e variedade. Uma coleção de patterns não 

                                            
64  No original: It not only tells us the rules of arrangement but shows us how to construct 

arrangements - as many as we want - which satisfy the rules. 
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se torna uma linguagem se não houver conexão entre eles. As regras que 

conectam os patterns em uma linguagem são tão importantes quantos os patterns 

em si (SALINGAROS, 2000). Minimamente, uma linguagem de patterns é 

composta por um conjunto de patterns e as operações que os relaciona, para 

resolver um problema maior que cada problema individual, como definido a seguir: 

[...] nenhum padrão (sic) é uma entidade isolada. Cada padrão existe 
somente porque é sustentado por outros padrões: os padrões maiores, 
dentro dos quais ele se inclui, os padrões do mesmo tamanho, que o 
circundam, e os padrões menores nele inserido. (ALEXANDER; 
ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013, p. xvi) 

Linguagens de patterns já existem, em alguma medida, em cada ser 

humano. Podem estar embutidos nas relações humanas como, por exemplo, na 

religião (SALINGAROS, 2000). São regras obtidas pela observação de 

comportamentos recorrentes ou que precisam ser aprendidas, quer seja para 

adaptação quanto para promover mudanças no ambiente (SALINGAROS, 2000). 

Funcionam como uma espécie de conjunto de “regras de ouro” gravadas em 

nossas mentes, que nos orienta em ações como escolher onde colocar uma 

prateleira na cozinha. Não é necessário fazer um projeto para essa ação “do 

começo”, porque algumas premissas já estão definidas na mente, como, por 

exemplo, não a colocar em locais de difícil acesso ou que possam gerar riscos de 

acidentes. A partir de algumas regras básicas, é possível utilizar a criatividade 

para adicionalmente utilizar a prateleira para esconder algum defeito na parede. 

Analogamente a um idioma, as estruturas básicas também podem se juntar 

em algo sem sentido (JUTLA, 1993), como palavras aleatoriamente combinadas, 

sem qualquer significado. O mecanismo para busca de combinações com sentido 

é semelhante ao utilizado nas construções. A experiência do projetista “aumenta 

o vocabulário” para novas construções mais complexas, unindo características 

objetivamente funcionais aos valores experienciais, mais subjetivos.  

Em um exemplo particulamente interessante, Salingaros (2000) selecionou 

um conjunto de 12 patterns relacionados à “interface urbana”. O pattern 166 – 

varandas e galerias -  é o menos abrangente, propondo que as pessoas dentro de 

um edifício possam ter conexão com o mundo exterior (varandas) e com as 

pessoas que passam na rua. Na outra ponta da estrutura, em relação ao grau de 

abrangência, encontramos o pattern 13 – limites e costuras entre subculturas, que 



62 
 

define os limites entre áreas homogêneas. No exemplo, estará limitando uma área 

industrial (pattern 42 - cinturão industrial). Seria entranho pensar em pessoas 

passando na rua e interagindo com outras pessoas na varanda em um área 

industrial, mas andar é o principal modo de transporte do ser humano 

(SALINGAROS, 2000), o que torna esses patterns atemporais e relevantes, 

mesmo que restritos, indicando oportunidades arquitetônicas de criação de 

interfaces vivas.  

Uma crítica recorrente feita por arquitetos, citada por Salingaros (2000), diz 

respeito a uma possível limitação da criatividade nos projetos. Na visão do autor, 

a criatividade ficaria, de fato, reservada à aplicação da linguagem de patterns e 

não ao processo em si.  Arquitetos com uma preocupação maior em fazer da 

construção um veículo da própria expressão, certamente se sentem 

desconfortáveis. Abandonam a preocupação original da arquitetura em prover 

conforto e utilidade a habitante de uma construção e passam a investir na 

conformidade a um determinado conjunto de regras. Essa crítica pode ser 

respondida se considerarmos a essência não prescritiva dos patterns, que 

definem apenas as partes invariantes da solução, mesmo que nem sempre seja 

simples de ser identificada. Supondo, por exemplo, um pattern que trata da 

transição entre a rua e uma casa (pattern 112 - Espaço de transição), onde é 

recomendado uma mudança de paisagem, do tipo do chão ou mesmo uma 

escada, que indique que a rua está ficando para trás e um novo ambiente se inicia. 

Se não há um espaço externo para essa transição, podemos faze-lo na parte 

interna da casa, criando um ambiente de entrada, um vestíbulo, para marcar essa 

passagem. A essência é que exista uma transição e que esse espaço de transição 

se diferencie fisicamente do espaço que o antecedeu. 

 Não há uma garantia, no entanto, que a utilização de uma linguagem de 

patterns sempre irá gerar construções vivas. O amplo compartilhamento de 

patterns descritos de forma simples o suficiente para serem transmitidos com 

clareza, permite que as pessoas não “especializadas” possam se responsabilizar 

pelo projeto da própria construção. Assim, cada detalhe faz sentido e torna a 

relação entre habitante e construção “profunda” (ALEXANDER, 1979). Por outro 

lado, quando as pessoas estão separadas da linguagem de patterns para as 

próprias construções, em geral, encontramos construções sem vida. Os projetos 
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são feitos por “especialistas” em diferentes áreas que mantém quase que em 

segredo a própria linguagem, tornando-se indispensáveis. Cada “especialista” tem 

em mãos uma parte do projeto, tornando a fragmentação é inevitável. As pessoas 

“comuns”, por sua vez, se sentem incompetentes para projetar, e perdem contato 

com a própria intuição. Ficam assim ao persuasivo gosto “da moda” e aceitam 

decisões mesmo que as incomodem.  “Quando a ordem do processo orgânico é 

perdida, as pessoas tentam substituí-las por processos artificiais de controle”65 

(ALEXANDER, 1979, p. 237, tradução nossa), gerando construções sem vida por 

não ter vínculos com as demandas e problemas das pessoas envolvidas.  

Retornando à Ville Radieuse de Le Corbusier, podemos analisar as razões 

que fizeram o projeto não ter a aceitação esperada, pelo olhar de Alexander 

(1979). Não foram considerados no projeto aspectos relevantes da vida que 

ocorreria no local. As unidades eram compridas e estreitas, com apenas uma 

janela em uma das pontas, tornando-as pouco iluminadas e ventiladas. Além 

disso, a ideia de grandes espaços abertos de uso comum era contraditória com a 

força da territorialidade e necessidade de privacidade do instinto humano. 

O fato de haver a seleção de uma possível linguagem, não a torna a única 

solução, mas elimina um conjunto de outras soluções não desejáveis ou não 

compatíveis com o contexto em análise. A linguagem de patterns contribui para o 

entendimento de sistemas complexos e na construção de estruturas funcionais e 

coerentes (SALINGAROS, 2000). A coêrencia interna  é praticamente um pré-

requisito para que um conjunto de patterns possa ser considerado uma linguagem, 

no entanto, não atingirá o objetivo se não houver conectividade com o meio 

externo e com as necessidades humanas. 

Em síntese, todo pattern é formulado como uma regra que estabelece uma 

relação entre contexto, forças e solução, explicitando porque a solução funciona. 

Os pattens se relacionam em uma linguagem e atuam em três dimensões: 

compartilhamento de experiências, capacidade de produção de estruturas vivas e 

geração de soluções diferentes a partir de um mesmo núcleo comum. Uma 

linguagem de patterns só será integralmente funcional se resolver um problema 

                                            
65 No original: [...] people try to replace the lost order of the organic process, by artificial forms of 

order based on control. 
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real e tratar de todas as forças presentes, e será viva na medida em que encapsula 

a experiência humana. 

2.6 A EVOLUÇÃO DA TEORIA DE PATTERNS 

O desenvolvimento da linguagem de patterns foi fundamental para direcionar 

as construções para algo que incorporasse a alma de seus habitantes e as 

tonasse viva. Mesmo com tantos atributos positivos, a proposta não era, como 

afirmou Alexander (1999), suficiente para garantir projetos com a desejada e 

complexa “qualidade sem nome”. Não se tratava apenas de aumentar ou melhorar 

a forma de representação dos patterns, mas buscar alguma coisa que garantisse 

a completude das construções.  Constatou que haviam construções que utilizaram 

um projeto feito pelo próprio Center for Environmental Structure66 e que, entregue 

a uma empresa para execução, gerou um edifício com a mesma “morfologia 

morta, apesar da intenção de produzir edifícios vivos”67 (GRABOW, 1983, p. 128, 

tradução nossa), semelhante a qualquer outro da arquitetura moderna. A 

construção da clínica de saúde mental em Modesto, Califórnia, foi o divisor de 

águas que possibilitou que Alexander percebesse falhas na utilização da 

linguagem de patterns. A implantação equivocada indicava que seria necessário 

incorporar aos patterns elementos que propiciassem o entendimento do processo.  

Nos quatro volumes da obra The Nature of Order, Alexander discutiu as 

razões de tais equívocos e caminhos para que um projeto garanta resultados de 

acordo com as características desejadas. Uma causa para esse descompasso é 

o fato de que: 

[...] nós – os arquiteto atuais - estamos lutando com uma concepção do 
mundo, uma imagem de mundo, que essencialmente torna impossível 
construir bem os edifícios68 (ALEXANDER, 2002, p. 7, tradução nossa). 

A visão de mundo à qual Alexander se refere está relacionada, em maior ou 

menor grau, às leis mecanicistas-racionalistas do pensamento do século XIX no 

tocante à concepção do Universo e sobre o que é a matéria, intrinsecamente 

                                            
66 Centro de pesquisa onde Alexander e colaboradores desenvolveram o projeto e catalogaram os 

patterns publicados em The pattern language. 
67 No original: [...] death-like morphology, even with the intention of producing buildings that are 

alive. 
68 No original: […] we – the architects of our time - are struggling with a conception of the world, a 

world-picture, that essentially makes it impossible to make buildings well. 



65 
 

ligada à ideia de ordem (ALEXANDER, 2002).  Entendendo o que é a “ordem”, 

será possível, segundo Alexander, entender o que é a matéria e como 

consequência, entender o Universo e tornar a arquitetura integral novamente. 

A partir do princípio de que o Universo é governando por um ordenamento e 

essa ordem é percebida por nós pela existência de uma determinada geometria, 

Alexander identificou no primeiro volume da coleção, The phenomenon of life 

(ALEXANDER, 2002), as 15 propriedades geométricas observadas por ele em 

estruturas vivas e que compõem todo “bom pattern” (ALEXANDER, 1999). Os 

processos de criação com alicerces nessas propriedades poderiam, então, criar 

construções vivas. A descrição e exemplo dessas propriedades estão no 

Apêndice B. 

A origem dessas propriedades tem como núcleo uma entidade denominada 

“centro”, que, por sua vez, é recursivamente definido em termos de outros centros, 

e é aplicada na arquitetura como referência a uma delimitação física. São patterns 

que enfatizam o contexto; se o contexto muda, a forma do centro também muda 

como resultado da propriedade de “campo de força” de um centro (BAUER; 

BAUMGARTNER, 2010). A quantidade de vida em um centro depende 

intrinsicamente da quantidade de vida dos centros que o compõem. Cada 

propriedade geométrica é analisada em termos de sua contribuição para a força 

de um centro. Centros são vivos e se intensificam com a interação de outros 

centros. Com essa abordagem, os patterns podem ser entendidos como uma 

parte invariante da infraestrutura identificada nos centros em condições muito 

particulares (ALEXANDER, 1999).  

A completude 69  é uma estrutura peculiar dos centros, que por sua vez 

também são delimitados em termos de completude. Centros são “blocos de 

construção” para a completude. Cabe, então, exemplificarmos o que Alexander 

entende por completude, analisando o autorretrato de Matisse, de 1939, na figura 

16. É perceptível que os 4 autorretratos que compõem a obra se referem à mesma 

pessoa, pois existem características comuns que os identificam, apesar de 

possuírem expressões diferentes em cada um deles. As diferenças não nos 

impedem de identificar um conjunto de elementos que os tornam uma coisa única 

                                            
69 No original: wholeness 
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e são esses elementos que indicam a completude da obra. Os conceitos de centro 

e completude se relacionam na observação da quantidade de vida existente em 

um lugar.  

Figura 16 - Autorretratos de Matisse 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 97)70 

Após longa investigação, Alexander (2002) concluiu que as 15 propriedades 

definidas por ele são, de fato, “apenas quinze caminhos nos quais centros podem 

se ajudar a ganhar vida”71  (ALEXANDER, 2002, p. 145, tradução nossa). Em 

função do nível de abstração, essas propriedades não são facilmente traduzidas 

para outros domínios, permitindo diferentes interpretações (KOHLS; KÖPPE, 

2015). É importante enfatizar que o objetivo final da obra é a completude, que 

pode ser aplicado em diferentes áreas de conhecimento. 

Resumindo os principais aspectos da obra de Alexander (figura 17), 

identificamos uma trajetória iniciada nos conceitos estruturados da matemática e, 

ainda em curso, encaminhada para uma visão holística de projetos de arquitetura. 

A proposta da criação de uma linguagem de patterns foi a de fornecer ferramentas 

                                            
70 Reprodução autorizada pelo autor 
71 No original: just the fifteen ways in which centers can help each other come to life 
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que permitissem pessoas comuns tomarem consciência do próprio estilo de vida, 

encorajando-as a ser o centro do processo do ato de projetar. 

Figura 17 - Cronologia simplificada da obra de Alexander – reprodução das capas dos livros 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Em particular, a preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida 

permeiam toda a obra, colocando o Homem no centro das atenções para garantia 

de uma boa construção; uma construção viva. 
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3 PATTERNS NA COMPUTAÇÃO 

O termo patterns tornou-se popular entre os acadêmicos e profissionais da 

área da Ciência da Computação nos anos 1980, em particular, no projeto e 

desenvolvimento de software72. A apropriação feita pela área está relacionada à 

forma como os sistemas são desenvolvidos, sendo, portanto, necessário conhecer 

os diferentes cenários da programação de computadores.  

Programas são a formalização de um algoritmo em uma determinada 

linguagem de programação. Um algoritmo é uma sequência finita e não ambígua 

de instruções para executar uma tarefa. A representação de um algoritmo pode 

ser textual ou gráfica, utilizando-se um padrão de pseudocódigo e de fluxograma, 

respectivamente. Um algoritmo se torna um programa quando é escrito em uma 

linguagem de programação e recebe o nome de código-fonte.  

 O exemplo ilustrado na figura 18 para resolver uma equação do 2º grau com 

o método de Bhaskara, mostra a relação entre algoritmos, fluxograma e 

pseudocódigo, e um programa escrito na linguagem C++. Neste exemplo, o 

fluxograma ilustra todos os passos para execução do método, com símbolos 

representando cada ação. Há uma convenção para identificar o que cada símbolo 

representa, mas não é rígida e possui variações. O pseudocódigo se utiliza de 

texto para descrever as ações, sem há exigência rigorosa de formatos específicos. 

Em geral, seguimos a estrutura de um programa com o recurso de indentação73 

do código. De uma forma geral, as linhas de um pseudocódigo não têm 

associação um-para-um com as linhas de um programa, em função das 

características de cada linguagem. As linguagens exigem também linhas extras 

para definição das variáveis que serão utilizadas. No exemplo, as variáveis a, b, 

c, d, R1 e R2 representam números reais, indicado no código pela palavra float. 

As linguagens seguem regras rígidas para que os códigos-fonte passem por dois 

processos e se transformem em um programa executável pelo computador. O 

primeiro processo, denominado compilação, faz a verificação de sintaxe e o 

segundo, a ligação, incorpora código adicionais que já existem em uma biblioteca 

                                            
72 O termo geral software é utilizado para designar programas para algum tipo de computador. 
73  Neologismo (indentation) utilizado para representar os recuos no texto que facilitam a 

identificação dos blocos. 
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e não precisam ser refeitos pelo programador. A falta de um ponto-e-vírgula não 

permitiria que o código fosse compilado, assim como a não incorporação da 

biblioteca matemática geraria um erro na inclusão do código que calcula a raiz 

quadrada, identificado pelo nome sqrt. 

Figura 18 - Algoritmos: (a) Fluxograma (b) Pseudocódigo (c) Programa em linguagem C++ 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A linguagem C++ é uma das diversas linguagens que estão disponíveis, 

cada qual com suas particularidades e intenções, mas nem sempre foi assim. Os 

anos iniciais da programação de computadores não foram dos mais fáceis. A 

interação com máquina não era nada amigável e os recursos eram bastante 

limitados.  
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3.1 UM POUCO DE HISTÓRIA 

O período da II Guerra Mundial foi marcado por avanços significativos no 

mundo da computação. Em 1941, o matemático Alan Turing e sua equipe 

desenvolveram um decodificador eletromecânico denominando BOMBE, para 

interceptar e decifrar as mensagens do código alemão Enigma. Em 1944, o 

computador Colossus, projetado pelo britânico Tommy Flowers, reduziu o tempo 

de decodificação de semanas para horas. Esse projeto só se tornou público nos 

anos 70. Na mesma época, a IBM apresentou o Harvard Mark I (IBM), projetado 

por Howard Aiken, professor da Universidade de Harvard, com capacidade para 

executar as quatro operações aritméticas, funções logarítmicas e trigonométricas. 

Em 1946, John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company, criaram o 

primeiro computador eletrônico, o ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer). Utilizava válvulas e eram “programados” fisicamente utilizando-se 

milhares de interruptores, que poderiam ser colocados no estado de “ligado” ou 

“desligado”. O valor 1 era associado ao estado “ligado” e o valor 0 ao estado 

“desligado”. A programação era feita por uma equipe com cerca de 80 pessoas 

(figura 19).  

Figura 19 - Os programadores Glen Beck (ao fundo) e Betty Snyder (na frente) programando o 
ENIAC no Ballistic Research Laboratory – Maryland – USA. 

 

Fonte: ENIAC. Domínio público. Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/ENIAC#/media/File:Eniac.jpg> Acesso em: 12 ago. 2017.  

Somente a partir do EDVAC (Electronic Discrete Variable Compute), 

sucessor do ENIAC, em 1951, com a participação do matemático John Von 

Neumann a programação deixou de utilizar meios externos, como cabos, cartões 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Eckert
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Mauchly
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e fitas perfuradas, e os programas passaram a ser armazenados na memória do 

computador. A denominada Arquitetura 74  de Von Neumann estabeleceu as 

diretrizes para os computadores modernos tornando-os de uso geral. Assim, os 

programas poderiam ser modificados sem que o computador precisasse ser 

alterado também. As linguagens de programação acompanharam os novos 

recursos, mas a ideia da construção de algoritmos para computadores remonta 

os anos de 1840, quando a matemática Ada Lovelace, considerada a primeira 

programadora, organizou e comentou as publicações de Charles Babbage sobre 

a máquina analítica, incluindo notas sobre variáveis, sequência de ações e 

atribuição de valores. Os primeiros computadores elétricos eram programados 

utilizando-se linguagem de máquina composta por combinações de “zeros” e 

“uns”. Os programas eram muito extensos e fortemente vinculados aos 

componentes do computador. Posteriormente, a linguagem de montagem, 

conhecida como assembly, passou a ser utilizada facilitando a identificação das 

instruções com mnemônicos, mas mantendo o vínculo com uma arquitetura 

específica. A figura 20 mostra um trecho de código em assembly de um 

microcomputador atual que escreve “Olá!” no meio da tela. 

Figura 20 - Código em assembly para escrever "Olá" no meio da tela 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Linguagens de programação mais amigáveis como FORTRAN (Formula 

Translation) e COBOL (COmmon Business Oriented Language), respectivamente 

utilizadas para fins matemáticos e comerciais, somente se tornaram “populares” 

no início dos anos 60. Tanto o FORTRAN quanto o COBOL utilizavam o 

paradigma de linguagem imperativa, como conhecido atualmente, e os programas 

eram escritos em forma de ações a serem executadas. O programa em 

                                            
74 Arquitetura de computadores: estruturação de uma máquina em níveis hierárquicos. 

mov ax,#0x7cc 

mov DI,ax 

seg es 

mov [DI],#0x9f4F 

seg es 

mov [DI+2],#0x9f4C 

seg es 

mov [DI+4],#0x9f41 

seg es 

mov [DI+6],#0x9f21 
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FORTRAN, exemplificado na figura 21, mostra o código-fonte para o método de 

Bhaskara. A estrutura, neste caso, é semelhante ao exemplo apresentado em 

C++, mas não possui elementos considerados, hoje, fundamentais para 

organização e manutenção de um programa um pouco mais complexo.  

Figura 21 - Método de Bhaskara em FORTRAN IV 

     PROGRAM METODOBASKHARA 

     REAL :: A,B,C,D, R1,R2 

     PRINT  10, "Entre com os valores de a, b, c: " 

 10  FORMAT( A, 1X, $) 

 20  READ(*, *, ERR=20)A, B, C 

       

     IF( A.EQ.0 )GOTO 40       

     DELTA= B**2-4.0*A*C 

     IF( D.LE.0 )GOTO 30       

     X1= (-B-SQRT(D))/(2.0*A) 

     X2= (-B+SQRT(D))/(2.0*A) 

     PRINT *, "RAIZES:  R1= ", R1 

     PRINT *, "R2= ", R2 

30   PRINT *, "NÃO POSSUI RAIZES REAIS"   

     GOTO 50      

40   PRINT *, "NÃO É EQUAÇÃO DE 2º. GRAU" 

50   CONTINUE      

     END PROGRAM BASKHARA 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os programas eram desenvolvidos para aproveitar ao máximo a capacidade 

e reduzir o tempo de utilização do computador. Eram repletos de artimanhas de 

otimização, refletindo o grau de habilidade do programador. Não demorou muito 

até que se percebesse quão difícil era manter ou atualizar esses programas. Na 

medida em que os recursos se ampliavam, as linguagens e os métodos de 

programação evoluíram para que os códigos pudessem ficar mais claros quando 

lidos por outros que não o autor. Diferentes paradigmas de programação 

buscavam a clareza dos programas desenvolvidos para facilitar manutenções 

futuras. A programação estruturada, utilizada por linguagens como C, Pascal e 

COBOL, e a programação orientada a objetos, representada pela linguagem 

JAVA, são dois paradigmas importantes no cenário atual de desenvolvimento de 

software. Algumas linguagens podem ainda trabalhar com múltiplos paradigmas, 

tais como Python e C++. 
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O paradigma da programação estruturada é caracterizado pela capacidade 

de modularização do código, permitindo a divisão de um programa em partes 

menores e mais simples, e por utilizar apenas estruturas sequencial, condicional 

e de repetição, representadas na figura 22. Exclui comandos de desvio explícito, 

como o comando GOTO75 do Fortran IV.  

Figura 22 - Estruturas: (a) sequencial (b) condicional (c) repetição. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Com outro olhar para a programação, a abordagem orientada a objetos se 

desvincula das ações e enfatiza objetos, suas funcionalidades e relações. Esse 

paradigma é particularmente importante para situar os patterns na computação e, 

portanto, será tratado separadamente. 

3.2 ORIENTAÇÃO A OBJETOS: CONTEXTUALIZAÇÃO NO UNIVERSO DA COMPUTAÇÃO 

O termo orientação a objetos (OO) foi cunhado por Alan Kay na década de 

1960, inspirado no software Sketchpad76, que permitia tanto a manipulação de 

objetos de forma independente quanto a criação de desenhos a partir de um 

                                            
75 O comando GOTO desvia o fluxo do programa para uma linha específica. O uso de comandos 

de desvio dificulta a leitura e entendimento do código. 
76 Sketchpad é um editor gráfico, desenvolvido no MIT em 1963 por Ivan Sutherland. 
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desenho “mestre”. Um pouco depois, 1968, em um encontro com Seymour Papert, 

Kay teve contato com a linguagem Visual Logo77  para promover o ensino de 

programação para crianças amparada uma abordagem construtivista. A 

linguagem Logo oferece comandos que fazem uma tartaruga se movimentar na 

tela do computador pela indicação de quantos “passos” devem ser dados em uma 

determinada direção.  

A figura 23 mostra um pequeno código (na parte inferior) e o resultado de 

sua execução (no centro da tela). O código muda a espessura do lápis 

(MUDEESPL 6), muda a cor do lápis para azul (MUDECORDOLÁPIS [0 0 255]), 

repete 15 vezes os movimentos para frente (PF), para direita (PD), e para 

esquerda (PE). Cada uma das quinze vezes (REPITA 15) que a sequência [  PD 

15 PF 100 PD 150 PF 100 PE 78 ] é executada, uma estrela é desenhada na cor 

azul a partir do ponto onde estava o cursor. Em seguida, a cor do lápis muda para 

vermelho e outras 15 estrelas são desenhadas com essa cor.  

Figura 23 - Estrela em duas cores: exemplo de execução do FMSLogo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

                                            
77 Linguagem de programação para crianças que utiliza uma tartaruga como cursor. No exemplo 

utilizamos a versão FMSLogo, disponível em:  
   https://sourceforge.net/projects/fmslogo/files/latest/download?source=files 
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A figura 24 exemplifica o resultado de um código mais elaborado que exibe 

uma calculadora com as quatro operações. As funções estão associadas aos 

botões com os números e com as operações aritméticas desenhadas na tela. 

Figura 24 - Calculadora: exemplo mais elaborado como o FMSLogo 

 

Fonte: Código de exemplo que acompanha o software. 

Na década de 70, Kay desenvolveu a linguagem Smalltalk com base 

observações feitas nas experiências com os programas Sketchpad e Logo. Partiu 

do princípio que a abordagem de objetos seria uma forma mais “natural” de 

representar o mundo real.  Qualquer coisa é um objeto, e objetos realizam tarefas, 

quando solicitados. Objetos que possuem um conjunto de características e 

comportamentos comuns fazem parte de uma classe e as classes podem ser 

organizadas hierarquicamente. Exemplificando, podemos dizer que todas as 

cadeiras servem para pessoas sentarem. Algumas tem quatro pés, outras não. 

Algumas são de madeira, outras de plástico. São diferentes, mas são identificadas 
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como cadeiras, que, por sua vez, fazem parte do grupo dos móveis. Assim, a 

cadeira de madeira preta da sala é um objeto específico que foi feito para alguém 

sentar. É, portanto, uma cadeira e um móvel, já que “cadeira” faz parte do grupo 

“móvel”.  

O paradigma da programação orientada a objetos (POO) foi criado, 

especificamente, para reproduzir uma estrutura mais próxima ao mundo real e, 

portanto, capaz de gerar programas mais claros e de mais simples entendimento. 

Atualmente, a linguagem JAVA representa o sucesso desse paradigma e é 

amplamente utilizada no desenvolvimento de produtos de software. A POO reflete 

os conceitos estabelecidos em um projeto orientado a objeto 78 . O projetista 

elabora um projeto a partir dos objetos 79  que o compõem. Retornando ao 

exemplo, pensaria nas características da cadeira e não na ação “sentar”. A função 

“sentar” passa a ser oferecida como um serviço de um objeto do tipo cadeira. 

O projeto descreve a solução do problema que, por sua vez, é derivado de 

uma análise orientada a objetos, responsável por modelar o problema. 

Atualmente, empregamos a UML (Unified Modeling Language) para representar 

graficamente o projeto que será desenvolvido pelo programador. A documentação 

de um projeto em UML vale-se de 14 diagramas diferentes, sendo o diagrama de 

classes o que relaciona as classes de objetos identificados no sistema. As 

linguagens orientadas a objetos oferecem os recursos necessários para 

implementação do que é proposto pelo projeto.  

Para contextualizarmos a adoção dos patterns na computação, é preciso 

conhecer, pelo menos conceitualmente, os elementos essenciais da orientação a 

objetos: classes, objetos, atributos, método, herança, encapsulamento e 

polimorfismo. Esses conceitos, sintetizados no quadro 5, não são os únicos 

relevantes da/do POO, mas serão suficientes para demonstrarmos a relação com 

a proposta de Alexander.  

Resumidamente, o paradigma OO agrega a representação de um objeto, as 

propriedades do objeto e o que o objeto faz, em uma única estrutura geral. Essa 

                                            
78 A sigla POO pode ser utilizada tanto para programação quanto para projeto orientado a objeto. 

A diferenciação no texto se dará pelo uso da forma “a POO” quando se referir à programação e 
“o POO” quando se referir ao projeto. 

79 No contexto da POO, objetos são representações de coisas do mundo real. 
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estrutura é denominada classe e representa uma forma abstrata de um elemento 

concreto. Os atributos são as propriedades desse elemento, e os métodos são as 

ações que eles podem executar. Um objeto é um elemento concreto da classe. 

Podemos dizer que a classe seria a planta de um possível apartamento e o objeto, 

um apartamento específico construído. Utilizando a denominação da POO, 

dizemos que o objeto é uma instância da classe. 

Quadro 5 - Conceitos fundamentais de orientação a objetos. 

Conceito Descrição Exemplo 

Classe 

Estrutura que representa um 
elemento incorporando as 

propriedades do elemento e as 
ações que esse elemento executa. 

Classe Cachorro incorpora as 
características (raça, cor, nome...) e as 

ações executadas por todos os cachorros 
(move, come ...). 

Objeto O elemento em si. Penny e Paco são Cachorros. 

Atributo Propriedade dos objetos. 
Penny é da raça Boxer. 
A cor do Paco é preta.  

Método 
Ações que os objetos podem 

executar. 
Paco come ração. 

 Penny se move correndo. 

Encapsulamento 

Separação dos aspectos internos 
de um objeto ocultando detalhes 
que dizem respeito apenas ao 

objeto.   

Os objetos gerados pela Classe Cachorro 
podem ser utilizados sem que se conheça 

os detalhes de como foram produzidos 
(“caixa preta”). 

Herança 
Características herdadas de classe 

mais gerais. 

Penny é um cachorro, é todo cachorro é 
um animal. A Classe Cachorro é uma 

subclasse da Classe Animal. 
Penny possui os atributos e métodos de 

Animal e TAMBÉM os atributos e métodos 
de Cachorro. 

Polimorfismo 
Propriedade que permite que um 

único nome represente ações 
diferentes. 

A Classe Animal possui um método 
“move”, porém, cada tipo de animal (não 
só os do tipo Cachorro) se move de uma 

forma diferente (correndo, pulando, 
nadando, rastejando...). 

Fonte: Elaborado pela autora 

Uma classe pode estar incluída em uma classe mais geral. Considerando o 

exemplo utilizado, podemos dizer que a classe Cachorro é uma subclasse de uma 

classe Animal, de tal forma que um objeto instanciado da classe Cachorro “herda” 

atributos e métodos da classe superior, permitindo criar objetos a partir de códigos 

já existentes. O encapsulamento e a herança se juntam à característica de 
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polimorfismo para que o programa desenvolvido possa ser o mais geral possível 

e, portanto, reutilizável. A figura 25 ilustra um exemplo de classe, objeto, herança 

e polimorfismo no contexto da POO80. 

Figura 25 - Diagrama de Classes 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Um bom código OO pressupõe o correto encapsulamento dos componentes, 

colocando todos os elementos que possuem interação direta em um único pacote, 

tornando-os uma “caixa preta” para outros componentes. As informações 

específicas são consolidadas dentro dos objetos de tal forma que modificações 

internas em um objeto não afetem os demais A interação entre os componentes 

é feita por interfaces 81  bem definidas. Podemos exemplificar a ideia de 

encapsulamento com a forma de dirigir um carro. Se o carro foi produzido há 20 

anos ou se é o último modelo, a maneira de conduzir não muda. O pedal de freio, 

por exemplo, continua no mesmo lugar independente da tecnologia de frenagem. 

                                            
80 Apenas para ilustração do exemplo em um formato simplificado. Não segue o formalismo de 

representação de uma classe. 
81 Interfaces são os serviços que um objeto oferece para outros objetos, como se fosse um “plug”, 

ocultando os detalhes de como o serviço funciona. 
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O pedal assume o papel da interface, isolando o motorista dos “detalhes” de 

funcionamento do freio. 

A POO implementa recursos e estratégias para que seja possível 

desenvolver programas de uma forma mais “natural”, que seja confiável, 

reutilizável e de fácil manutenção. No entanto, não há garantias de geração de um 

“bom programa”, mesmo utilizando-se classes, herança etc. O projeto orientado a 

objetos é o responsável pela correta aplicação das premissas da OO, para que se 

usufrua dos benefícios oferecidos por esse paradigma.  

3.3 A MOTIVAÇÃO PARA OS PATTERNS NA COMPUTAÇÃO. 

Alinhar o desenvolvimento da POO com o caminho percorrido por Alexander 

é quase imediato, se a comparação for feita superficialmente tomando-se apenas 

os aspectos de ordem prática, como a reutilização de código. O encapsulamento, 

por exemplo, é semelhante à estratégia apresentada na figura 7, em que os 

subsistemas são parcialmente isolados de forma a ocultar o próprio 

funcionamento interno e comunicando-se com demais subsistemas oferta de 

serviços.  

Outro exemplo um pouco mais sutil é a designação de anti-patterns criada 

por Koenig em 199582. O termo não é específico da engenharia de software e, de 

uma forma geral, não deve ser confundido com um mau hábito ou uma má ideia. 

Funcionam como uma espécie de lições aprendidas. “Anti-pattern é exatamente 

como o pattern, exceto pelo fato de que em vez de solução, ele dá algo que parece 

superficialmente como uma solução, mas não é" 83  (KOENING, 1998, p. 387, 

tradução nossa). O anti-pattern poltergeist, por exemplo, é uma forma de 

implementação de classes com funcionalidade limitada no sistema, aparecendo 

rapidamente apenas para iniciar alguma ação de outra classe. O conceito é 

semelhante ao dos desajustes (misfit) descritos por Alexander, pois está 

relacionado a falta de experiência do projetista.  

                                            
82 Foi publicado originalmente no Journal of Object-Oriented Programming, v. 8 (1), p. 46–48. 
83 No original: Anti-pattern is just like pattern, except that instead of solution it gives something thats 
looks superficially like a solution, but isn't one. 
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Em relação à arquitetura, a computação e a engenharia de software são 

ciências relativamente novas e, a apropriação de estratégias, métodos e conceitos 

de outras áreas parece ser um caminho natural. Gabriel (1996, p. 45, tradução 

nossa) compara   a arquitetura e o desenvolvimento de software na relação entre 

teoria e produto desenvolvido: 

Os arquitetos devem projetar edifícios que podem ser construídos e os 
arquitetos têm uma "teoria" sobre o que eles fazem - pelo menos 
arquitetos como Alexander. Na ciência da computação podemos 
descrever teorias de software, e criamos software84. 

A reutilização de código aumentando o grau de abstração no 

desenvolvimento de sistemas também pode ser comparada, ainda que de forma 

rudimentar, aos aspectos que motivaram o desenvolvimento dos patterns na 

arquitetura. A ideia de utilizar soluções conhecidas para um determinado 

problema é bastante atrativa, principalmente quando implica em redução de 

tempo e de esforço no desenvolvimento de um projeto.  

Uma das primeiras propostas foi registrada por Beck e Cunningham (1987), 

que apresentaram uma possível aplicação dos patterns na programação, por 

terem tido dificuldade para terminar a interface85 de um sistema. Seguiram as 

orientações de Alexander ao pedir ajuda a quem iria utilizar o sistema, oferecendo 

ferramental adequado. Apresentaram um pequeno conjunto de cinco patterns, que 

foram utilizados para a construção da interface de janelas desejada. Não se 

tratava ainda de uma linguagem de patterns, mas indicava uma preocupação com 

aspectos parecidos com os de Alexander em relação à arquitetura. Em 1994, 

Beck e Cunningham se uniram a Ralph Johnson, Grady Boock e Jim Coplien e 

fundaram o The Hillside Group86 , grupo criado com o propósito de fortalecer a 

relação entre os patterns de Alexander e a orientação a objetos. 

Um pouco depois da proposta inicial de Beck e Cunningham, Gamma et al 

(1993) publicaram o artigo que, posteriormente, se tornaria referência dos patterns 

na computação (GAMMA et al., 1994). Os 4 autores (Erich Gamma, Richard 

                                            
84 No original: Architects must design buildings that can be built and architects have a “theory” 

about what they do—at least architects like Alexander do. In computer science we can describe 
theories of software, and we create software. 

85 No contexto de sistemas, a interface é parte do programa que interage com o usuário. 
86 http://hillside.net/ 
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Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) também são conhecidos como “Gang of 

Four” (GoF). O termo GoF é utilizado, também, como referência aos patterns 

desenvolvidos por eles. Apresentaram um conjunto de patterns como uma 

abordagem para reutilização de soluções de software, por meio de um vocabulário 

comum para designar estruturas que se comportariam como blocos de estruturas 

reutilizáveis na construção de sistemas complexos. Identificam as classes e 

instâncias participantes, com as respectivas responsabilidades. Utilizaram a 

denominação design patterns para diferenciá-los da linguagem de patterns, 

deixando explícito que o conjunto apresentado não formava uma linguagem:  

Design patterns capturam soluções que se desenvolveram ao longo do 
tempo. Portanto, eles não são o projeto que as pessoas tendem a gerar 
inicialmente. Eles refletem incontáveis “reprojetos” e “reprogramações”, 
já que os desenvolvedores têm lutado para uma maior reutilização e 
flexibilidade em seus programas87 (GAMMA et al., 1994, p. xi, tradução 
nossa). 

Apesar da inspiração nos trabalhos de Alexander, a proposta dos autores 

capturava apenas uma parte da essência original, voltada para a transmissão de 

conhecimento adquirido para desenvolvedores de software e reutilização de 

soluções de programação para problemas recorrentes. No âmbito do 

desenvolvimento de software, patterns não são classes nem objetos, nem são 

parte de código escrita em alguma linguagem de programação. São estratégias 

utilizadas para definir e desenvolver estruturas de software. Ao contrário do que 

prega Alexander, na computação os autores sugerem que somente se utilize 

design patterns quando a flexibilidade for realmente necessária, uma vez que são 

inseridos níveis de indireção 88  adicionais que podem tornar o projeto mais 

complexo (GAMMA et al., 1993).  

A apropriação pela computação se efetivou com a publicação do livro de 

Gamma et al. (1994), em que foram apresentados 23 patterns classificados em 3 

grupos, de acordo com a finalidade a que se propõem (de criação, estrutural ou 

comportamental) e com o escopo de aplicação (classe ou objeto).  

                                            
87 No original: Design patterns capture solutions that have developed and envolved over time.  

Hence, they aren´t the design people tend to generate initially. They reflect untold redesign and 
recoding as developers have struggled for greater reuse and flexibility in their software. 

88 Utilizado na computação para indicar caminhos intermediários para um determinado objetivo. 
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Patterns de criação tratam da abstração no processo de criação de uma 

classe e da instanciação de um objeto. Os patterns estruturais cuidam da 

composição de classes e objetos para que o projeto seja mais efetivo na 

implementação dos conceitos de OO e os comportamentais atuam na distribuição 

de responsabilidades de classes e objetos. Não há um desdobramento hierárquico 

entre eles, e sim uma possível relação para construção de uma estrutura maior. 

O projeto se desenvolve de uma forma bottom-up, a partir da composição de 

microarquiteturas89.  Os patterns GoF estão sintetizados no quadro 6. 

Quadro 6 - Patterns GoF 

   Propósito  

  De criação Estrutural Comportamental 

 Classe Factory Method Adapter (classe) Interpreter 
    Template Method 

  Abstract Factory Adapter (objeto) Chain of Responsability 
  Builder Bridge Command 

Escopo  Prototype Composite Iterator 
 Objeto Singleton Decorator Mediator 
   Facade Memento 
   Flyweight Observer 
   Proxy State 
    Strategy 
    Visitor 

Fonte: (GAMMA et al., 1994) 

Utilizando o exemplo apresentado na figura 25, seção 3.2, podemos imaginar 

uma situação em que incluiremos um objeto Bruce, que é um cachorro de pelúcia. 

Bruce não deveria herdar métodos como “late” e “come”. A utilização de herança, 

nesse caso, não seria adequada, pois não conhecemos, antecipadamente, todos 

os objetos que podem ser instanciados. Poderia ainda ter um objeto Rex, que é 

de borracha e faz barulho ao ser apertado. O método “late” poderia ser utilizado, 

mas indicado que se trata de outro tipo de latido. Aqui se evidencia que não basta 

conhecer os princípios da orientação à objetos para ser um bom projetista. É 

fundamental identificar corretamente como as classes se relacionam. Projetistas 

mais experientes tendem a utilizar melhor os recursos e premissas de um POO. 

Os design patterns registraram essa experiência com soluções para problemas 

recorrentes, como o apresentado. 

                                            
89 Microarquiteturas são blocos de construção para um sistema. A estratégia bottom-up parte dos 

elementos para compor o todo. 
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No exemplo, o encapsulamento realizado não previa a criação de um objeto 

que, mesmo sendo um cachorro, não teria as mesmas características de outros 

cachorros. O projetista poderia lançar mão do pattern Strategy para resolver a 

questão. Esse pattern define famílias de algoritmos encapsulados e 

intercambiáveis, permitindo que um objeto execute o algoritmo adequado e que 

novas operações possam ser definidas sem a necessidade de alteração das 

classes que os utilizam (GAMMA et al., 1994). O diagrama simplificado, ilustrado 

na figura 26, mostra como ficaria o exemplo de uma classe Cachorro com a 

utilização do pattern Strategy. Os algoritmos LateMuito e NãoLate estão 

encapsulados em uma família de algoritmos, assim como ComeMuito e 

NãoCome. Outros comportamentos poderiam ser adicionados às famílias sem 

prejuízo aos já existentes, como, por exemplo, um “latido_falso” para cachorros 

de borracha. Essas características garantem que o produto de software gerado 

seja de fácil manutenção, e isso é muito importante para o desenvolvimento de 

sistemas.  

Figura 26 - Aplicação do pattern Strategy. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os autores reforçaram a importância dos patterns como forma de 

comunicação de boas práticas de programação. Um exemplo é a recomendação 

explicita para que se “programe para uma interface, não para uma 

implementação”90 (GAMMA et al., 1994, p. 18, tradução nossa).  

Essa orientação tem um significado importante, pois direciona o pensamento 

do programador para como um programa será utilizado e não para os detalhes de 

funcionamento. No exemplo anterior, Comportamento_latir e 

Comportmento_comer são classes que implementam uma interface para um 

comportamento. As interfaces devem fazer sentido e ser intuitivas para quem vai 

utilizá-las, além de tornar a aplicação mais flexível para reuso. 

A intenção aqui é apresentar as razões pelas quais esta metodologia 

encontrou adeptos na Ciência da Computação, pela própria natureza da atividade. 

Os patterns, na concepção GoF, se adequaram tão bem aos propósitos da POO 

que há quem pense ser essa a área de origem, e não a Arquitetura. Em comum, 

podemos acrescentar o fato de existirem correntes em ambas as áreas não 

adeptas a essa abordagem. 

3.4 PATTERNS GOF E PATTERNS NA ARQUITETURA: COMPARANDO AS DUAS 

ABORDAGENS 

A apropriação dos patterns por áreas diferentes da Arquitetura gerou 

definições e significados distintos, e em alguns casos divergentes, deixando de 

fora características importantes da proposta de Alexander. Na literatura levantada 

da área da Computação, o processo de observação e construção dos patterns 

tinha o objetivo específico de elaborar um catálogo de práticas para utilização 

futura, restringindo o público alvo a especialistas da área. Os próprios elementos 

que compõem um pattern GoF (quadro 7) já são, por si, uma diferença relevante.  

 

 

 

 

 

                                            
90 No original: Program to an interface, not an implementation. 
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Quadro 7 - Elementos de um pattern GoF 

Elemento Descrição 

Nome A própria essência de forma sucinta. 

Intenção e objetivo O que faz e para que será utilizado 

Alias Outros nomes conhecidos, se existirem 

Motivação 
Cenário que ilustra o problema e como as estruturas de classes e 
objetos apresentadas solucionam o problema. 

Aplicabilidade Situações em que pode ser aplicado e como reconhece-las. 

Estrutura Representação gráfica das classes 

Participantes Classes e objetos que participam 

Colaborações Responsabilidade das classes 

Consequências Custos e benefícios 

Implementação Técnicas necessárias e considerações específicas de linguagem 

Exemplo Blocos de código que ilustram a implementação 

Usos conhecidos Exemplos encontrados em sistema reais. 

Patterns 
relacionados 

Outros patterns com os quais podem se relacionar. 

Fonte: (GAMMA et al., 1994) 

Gamma et al. (1994, p. 20, tradução nossa) particularizaram o conceito de 

design patterns, para o contexto do projeto orientado a objetos: 

[...] são descrições de objetos e classes comunicantes que precisam ser 
personalizadas para resolver um problema geral de projeto num contexto 
particular91. 

Essa adaptação reforça a preocupação estrutural no desenvolvimento de 

sistemas, tornando-os mais concretos que a definição utilizada por Alexander. São 

níveis diferentes de abstração. Enquanto, na arquitetura há uma preocupação 

com o todo, na computação os patterns definem microarquiteturas de subsistemas 

e componentes que não tratam a estrutura geral do sistema. Não é a mesma 

estratégia de unfolding preconizada por Alexander como “o caminho” para a 

“qualidade sem nome”. Nas palavras do próprio autor: 

Não é um processo de adição na qual partes pré-formatadas são 
combinadas para criar um todo: mas um processo de desdobramento, 
como a evolução de um embrião, na qual o todo precede as partes, e 
realmente os dá vida, por divisão 92  (ALEXANDER, 1979, p. 365, 
tradução nossa). 

Alexander (1999) reconheceu a importância da função de comunicação de 

boas práticas na computação, mas criticou duramente a simplificação da teoria ao 

                                            
91 No original: [...] are descriptions of communicating objects and classes that are customizes to 

solve a general design problem in a particular context. 
92 No original: It is not a process of addition, in which pre-formatted parts are combined to create a 

whole: but a process of unfolding, like the evolution of an embryo, in which the whole precedes 
its parts, and actually gives birth to them, by splitting. 
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se deixar de lado os aspectos holísticos presentes na proposta original. Ressaltou 

a restrição imposta pela computação ao uso apenas pelos profissionais da área e 

questionou se os patterns na computação produziriam programas realmente bons. 

 Já havia se posicionado de forma semelhante anteriormente, ao escrever o 

prólogo de Patterns of Software: tales from the software community (GABRIEL, 

1996), mas reconheceu nesta obra um diferencial inspirador para recuperação de 

aspectos holísticos esquecidos pelos cientistas da computação. Gabriel (1996) 

descreveu a “qualidade sem nome”, abreviada por QWAN, como algo 

revolucionário, por trazer a discussão sobre qualidade de uma forma objetiva e 

analisou as metáforas utilizadas por Alexander para descrevê-la. A afirmação de 

que algo é “vívido” como o fogo, por exemplo, seria algo difícil de se identificar, 

assim como a identificação de algo “integral” pode significar algo enclausurado. 

Analogamente, descreveu “confortável”, “livre” e “exato” sugerindo que “exato” 

seria um contraponto para as outras duas características. Por fim, questionou se 

seria realmente importante a “falta de ego” na identificação do projetista. Concluiu 

que os parâmetros utilizados para identificar algo com a “qualidade sem nome” 

podem ser adaptados a diferentes contextos e no caso do software não seria 

diferente. Propôs uma lista de novos parâmetros que trariam algo análogo ao que 

é a QWAN para a arquitetura, mas ressaltou a dificuldade em analisar programas 

existentes pois, em geral, os códigos geradores são escondidos e, muitas vezes, 

secretos. Essa é uma diferença significativa, segundo o autor, pois as construções 

são visíveis para serem analisadas. 

Em ambas as ocasiões, Alexander sugeriu que a investigação sobre a sua 

obra estava cristalizada em The timeless way of building, apesar da evolução 

apresentada nos anos seguintes e que antecederam a publicação da coletânea 

The Nature of Order. 

A diferença entre as áreas pode ser exemplificada com uma possível 

comparação, sugerida por Dominus (2002), entre uma construção no formato 

original e outra no formato GoF. Alexander diria “você deveria considerar a adição 

de um espaço privativo”, enquanto a versão GoF seria “se você quer um espaço 

privativo, construa desta forma”. Apesar da sinergia, as diferenças não se limitam 

aos elementos que compõem a estrutura de um pattern, e estão mais fortemente 
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relacionadas aos objetivos para os quais se propõem, como sintetizado no quadro 

8. Em particular, o aspecto generativo dos patterns, observado na arquitetura, não 

fica evidente nos patterns GoF, por serem construídos sem a visão do todo. 

Quadro 8 - Patterns: Arquietura x Computação (GoF) 

Linguagem de patterns (Alexander) Design Patterns (GoF) 

Nos diz o que projetar Nos diz como projetar  

Direcionado para o público em geral Direcionado para programadores/projetistas 

Delega decisões de projeto para o usuário Decisões do projetista 

Organizados em uma Linguagem Organizados em Catálogo 

Melhoram a qualidade de vida das pessoas  Otimizam o desenvolvimento de software 

Desenvolvimento top-down (unfolding) Desenvolvimento bottom-up (microarquitetura) 

Generativo: o que fazer e como fazer Não generativo: reprodução 

Um bom projeto é “vivo” e integral Um bom projeto é flexível e robusto 

Ênfase na qualidade de vida Ênfase na reutilização 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nesta comparação, não estamos defendendo ou atacando as diferentes 

abordagens derivadas da obra de Alexander. O objetivo é explicitar as diferenças 

conceituais entre a versão original e uma das abordagens produzida na 

computação. Além dos patterns GoF não serem os únicos existentes, entendemos 

que as áreas também possuem demandas distintas. 

3.5 CONTRIBUIÇÕES PARA A COMPUTAÇÃO. 

A influência de Alexander na computação se tornou, sem dúvida, tão ou mais 

relevante que na própria arquitetura. Em 1995, Cunningham desenvolveu a 

WikiWikiWeb, conhecida simplesmente como wiki 93 , como ferramenta para 

promover a colaboração no desenvolvimento de um repositório de patterns, o 

Portland Pattern Repository. Cunningham e Mehaffy (2013) apresentaram a wiki 

como uma linguagem de patterns simples, pois compartilhavam de estruturas 

fundamentais semelhantes, tais como capacidade de desdobramento e 

estruturadas para serem facilmente criadas e compartilhadas. Os autores 

sugerem que uma boa razão para a linguagem de patterns de Alexander não ter 

tido tanta popularidade na comunidade de arquitetos se deve justamente ao fato 

de ter sido lançada em um volume impresso, dificultado a validação e refinamento 

                                            
93 Wiki: site que permite que usuários modifiquem, adicionem e removam conteúdo utilizando 

ferramentas simples de edição. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portland_Pattern_Repository
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ao longo do tempo pelos usuários. Por outro lado, a facilidade para colaboração é 

requisito fundamental no desenvolvimento da wiki.  

Na ciência da computação existem diversos grupos que atuam no 

desenvolvimento de patterns. Destacamos o Hillside Group e a GoF como 

representantes originais do movimento na área. O primeiro grupo se aproxima 

mais da linguagem de patterns como um todo, e o segundo na produção de 

ferramentas para otimização, em diferentes aspectos, do desenvolvimento de 

projetos de software orientados a objetos. A abordagem de patterns não está 

limitada a/o POO e pode ser encontrada em outras camadas de processos de 

desenvolvimento de software e em metodologias organizacionais. 

A computação se apropriou das características dos patterns que, de 

imediato, pareciam trazer aos projetos de software otimização de código, 

flexibilidade, redução no tempo de aprendizado de novos desenvolvedores e 

ganho de qualidade no programa produzido. As soluções devidamente 

documentadas também reduzem significativamente a dependência do autor dos 

programas gerados. Analogamente à arquitetura, o uso de patterns tendem a 

produzir softwares melhores e, de certo modo, melhoram a vida do programador. 

O usuário da arquitetura é o morador, enquanto na computação é o programador. 

Lea (1994) explicitou semelhança nos processos de criação, seja de construções 

ou de programas, que se fundamentam no desenvolvimento coletivo e 

participativo; na distribuição de responsabilidades e no crescimento em etapas.  

São medidas diferentes, mas também há na computação uma preocupação 

com a dimensão moral voltada para o ser humano, mesmo não sendo o usuário 

final o beneficiado diretamente. Ainda é preciso garantir o envolvimento efetivo no 

projeto entre quem desenvolve e que vai utilizar o sistema para que a almejada 

excelência possa ser atingida. “A qualidade sem nome” desejada na arquitetura 

se materializa, de uma forma adaptada, na computação com ferramentas que 

permitem a produção de programas melhores, por se apoiarem em experimentos 

consagrados, documentados e flexíveis, produzindo estruturas encapsuladas e, 

na medida do possível, independentes. Uma forma análoga, mas não idêntica, 

para a abordagem de projetos com patterns. 
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4 PATTERNS NA EDUCAÇÃO 

Seguindo a influência da arquitetura e da computação, os projetos utilizando 

patterns também se desenvolveram na Educação, assumindo-se que “uma 

linguagem de patterns pedagógicos pode ser um caminho para capturar soluções 

fundamentais para os problemas diários de ensino”94 (FINCHER, 1999b, p. 8, 

tradução nossa).  Em uma das primeiras publicações identificadas sobre o uso 

pedagógico da concepção de patterns, Fincher (1999b) ressaltou que o termo 

pattern possui uma única origem, referindo-se à obra de Alexander, mas adverte 

para a confusão que o uso de uma palavra tão comum pode gerar quando 

representa um novo conceito.  

Na área da Educação, a propagação das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) impulsionou a adoção da abordagem de patterns, a partir do 

final dos anos 1990, principalmente pelos pesquisadores oriundos da 

computação, e atuantes também na Educação, incluindo Fincher (1999b), 

Goodyear (2004), Conole, McAndrew e Dimitriadis (2011), Bergin et al (2012), Mor 

et al (2014), Köppe (2015) e Fassbinder, Barbosa e Magoulas (2017). Apesar da 

origem comum, diferentes concepções de patterns foram adotadas. 

No universo da programação orientada a objetos, a designação de patterns 

foi fortemente questionada por aspectos que não poderiam ser analisados em 

contextos outros que não a arquitetura. Discutiremos, então, as concepções de 

patterns no contexto educacional, em particular no cenário da tecnologia 

educacional. O levantamento sistemático de publicações relacionando a teoria de 

patterns com a educação, ou simplesmente patterns pedagógicos, permitirá 

delinearmos o estado atual do desenvolvimento na Educação. 

Köppe (2015)  e Fioravanti e Barbosa (2016) publicaram, com pequena 

diferença de tempo, propostas distintas de categorização de patterns 

pedagógicos. No primeiro artigo, o autor realizou uma revisão de literatura e 

extraiu um conjunto de 72 patterns utilizados para o planejamento de aulas 

expositivas, obtidos em oito publicações, sendo duas de própria autoria. A 

coletânea produzida por Bergin et al (2012) é citada como referência de 27 desses 

                                            
94 No original: A Pedagogical Pattern Language could be a way to capture fundamental solutions 

to everyday problems of teaching. 
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patterns. O autor definiu os aspectos que considerou relevantes para relacionar 

os patterns às aulas expositivas, categorizando os 72 patterns em relação à 

duração da ação, ao tamanho do grupo, ao momento a ser implantado e ao tipo 

de conteúdo específico para um idioma. Sugere ainda uma classificação futura 

em relação aos objetivos pedagógicos, à área de conhecimento em que os 

patterns seriam utilizados, ao uso de tecnologia e um estudo sobre a possível 

inclusão de aspectos culturais como categoria.  

Fioravanti e Barbosa (2016), por sua vez, propuseram um mapeamento 

sistemático de literatura, utilizando uma metodologia voltada à engenharia de 

software e descrita por Petersen et al (2008), para responder a duas questões: 

quais patterns pedagógicos foram utilizados e que problema deveriam resolver.  A 

pesquisa primária com as expressões “pedagogical pattern(s)”,”learning 

pattern(s)”, “teaching pattern(s)” e “educational pattern(s)”, retornaram, segundo 

os autores, 5944 artigos de 7 bases de dados científicas, sendo duas direcionadas 

ao público da computação (ACM Digital Library e IEEE Digital Library). Após 

refinamentos sucessivos, 35 publicações foram selecionadas para análise. O 

critério utilizado para a seleção considerou apenas as publicações que 

apresentassem pelo menos um pattern pedagógico, que estivessem diretamente 

relacionadas às questões em análise, com acesso disponível e escritos em 

português ou em inglês.  Vale notar que, dos 35 artigos selecionados, 32 

apresentavam alguma proposta de solução para um problema, dois apresentavam 

a opinião dos autores e apenas um relatava uma experiência. Os autores 

extraíram também um conjunto de 109 patterns, categorizados em relação à 

aplicação pedagógica em que atuam. 

A categorização aqui proposta está relacionada às diferentes concepções de 

patterns no contexto da educação e, em particular, para a tecnologia educacional. 

A aplicação de patterns em processos pedagógicos, por sua vez, está diretamente 

vinculada à identificação desses processos como projetos, tornando-se essencial, 

inicialmente, discutirmos as formas que toma a abordagem de projetos no 

contexto educacional.  
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4.1 PEDAGOGIA E PROJETO 

Na Arquitetura e na Computação, a utilização do termo “projeto” parece ser 

bem “natural”; no entanto, pensar o processo de ensino-aprendizagem em termos 

de projetos pode parecer um contrassenso, por não levar em consideração 

aspectos humanísticos e contextuais das práticas pedagógicas. A motivação para 

a visão de projetos encontra eco no uso da tecnologia digital em sala de aula, com 

a premissa de que a evolução dos artefatos e suas respectivas funcionalidades é 

tão dinâmica que somente com o compartilhamento das práticas seria possível 

tirar proveito do que a tecnologia poderia oferecer  (LAURILLARD, 2012).  

Mor e Winters (2007)  retomaram a proposta de Simon (1996), enfatizando 

a complexidade dos problemas das ciências sociais e humanas, como a 

Educação, com requisitos de diferentes aspectos, desde questões pedagógicas 

quanto as relacionadas à engenharia de software, e ainda atendendo à diferentes 

pautas culturais. Além disso, o ambiente de uma sala de aula, por exemplo, não 

pode ser tratado como um laboratório com condições controladas. 

De uma forma geral, o conhecimento científico é difundido por pesquisadores 

por meio de publicações específicas de cada área. Na Educação, a comunidade 

científica cumpre a função de disseminação do conhecimento, porém o professor, 

quem realmente “pratica” a Educação, nem sempre participa desse processo. 

Laurillard (2012) abordou a possibilidade de tratar o estudo das práticas de ensino 

como uma Ciência de Projetos95, questionando como seria possível aprender 

sobre o ato de ensinar. Para a autora, sistemas de ensino não se preocupam, em 

geral, com os ciclos de feedback entre o projeto de ensino e os resultados obtidos 

pelos estudantes. São definidas as intenções de aprendizagem, a forma como 

serão atingidas e, por fim, os critérios que avaliam o aprendiz. Não há uma relação 

direta do resultado com o projeto de ensino. A autora compara o processo a um 

projeto de pesquisa em que a hipótese seria um determinado método de ensino, 

gerando a um certo resultado, a avaliação do estudante, porém, quando a 

hipótese não é comprovada, “a deficiência recai nos estudantes e a hipótese se 

                                            
95 Ciência de Projetos tem como propósito “projetar e produzir sistemas que ainda não existem e 
modificar situações existentes para alcançar melhores resultados com foco na solução de 
problemas” (DRESCH, 2014, p. 15). 
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mantém intacta”96 (LAURILLARD, 2012, p. 5, tradução nossa). Nesse contexto, a 

autora conclui que “ensinar claramente não é uma ciência”97 (LAURILLARD, 2012, 

p. 5, tradução nossa). Os ciclos de feedback entre o projeto de ensino e os 

resultados obtidos pelo aluno poderiam identificar que métodos funcionam melhor, 

mas ainda assim faltaria o compartilhamento dos resultados com os pares. 

Tratar o processo de ensinar como uma ciência de projetos permitiria aos 

professores construir uma base de conhecimento empírica, trazendo a pesquisa 

em educação para fora dos “laboratórios”. A adoção de patterns para registro e 

comunicação de experiências mostrou-se uma possibilidade também para a 

Educação, mesmo que, inicialmente, tenha a função mais simples de transmitir e 

refinar soluções para problemas recorrentes, como definiu Alexander. Há aqui um 

claro risco de repetirmos a visão reducionista de patterns disseminada na 

computação. 

Em áreas como o e-learning e a Educação a Distância a visão de projeto 

está melhor estruturada, pois naturalmente requer o envolvimento de diferentes 

atores e etapas no desenvolvimento de um curso, por exemplo, desde a escolha 

dos recursos que serão utilizados até a organização visual do material. O 

professor atua na produção de soluções para integração das TIC nos processos 

de ensino-aprendizagem, porém, ao tratarmos de aprendizagem por meios 

eletrônicos, o docente deixa de ser o único responsável pela “qualidade das ações 

educacionais” (FILATRO, 2008, p. 9). Em alguns casos, este planejamento toma 

como base o design instrucional, que teve sua origem nos processos de 

treinamento militar, e pode ser entendido como um processo que se inicia com a 

identificação de um problema de ensino-aprendizagem e desenvolve uma solução 

no contexto em questão (FILATRO, 2008). A visão enriquecida do design 

instrucional transcendeu a abordagem behaviorista e incorporou os objetivos de 

aprendizagem de Bloom, revistos por Churches (2009) para inclusão de ações do 

mundo digital, a aprendizagem significativa de Ausubel, a zona proximal de 

Vygotsky e as categorias de aprendizado de Gagné. Em particular, o contexto do 

e-learning mostrou-se propício para a investigação de modelos de produção 

baseados na ideia de projetos, possivelmente em função da cultura já existente 

                                            
96 No original: […] the experimental subjects were deficient, and the hypothesis remains intact. 
97 No original: Teaching is clearly not a science. 
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em desenvolvimento de projetos trazida para a área por profissionais oriundos, 

em sua grande maioria, da Computação.  

A abordagem de projeto como ciência aplicada à educação permite que os 

docentes aprimorem constantemente suas práticas e as compartilhem com a 

comunidade acadêmica. Os processos originados nas práticas com as TIC são 

particularmente beneficiados com essa abordagem, pois a comunicação entre 

docentes compensa uma parte das perdas com a aprendizagem de novas 

tecnologias. No entanto, para que a comunicação seja efetiva, é necessário que 

haja uma linguagem comum para representação e que a descrição seja facilmente 

entendida e adaptável a diferentes contextos.   

Para que seja possível utilizarmos o termo patterns, conforme concebido por 

Alexander (1979), na educação, se faz necessário observar a função primordial 

que desencadeou o estudo original. Na arquitetura, as questões de Alexander 

giravam em torno de como uma pessoa, arquiteto ou não, poderia fazer uma boa 

construção. Ao transpormos essa questão para a educação, a proposta percebida 

na literatura está relacionada à transmissão do conhecimento adquirido por 

professores mais experientes, principalmente no âmbito da tecnologia 

educacional, para os iniciantes, na proposição de “aulas realmente boas”. Não fica 

claro, no entanto, quem realmente é o público alvo. Há consenso na literatura 

sobre patterns pedagógicos de que o registro e compartilhamento de práticas são 

funções importantes, porém não são as únicas. As diferentes abordagens serão 

tratadas na próxima seção. 

4.2 PATTERNS PEDAGÓGICOS 

Nas publicações selecionadas, identificamos seis categorias de publicações 

sobre patterns pedagógicos, sintetizadas no quadro 9. A primeira (CAT1) discute 

aspectos teóricos sobre patterns pedagógicos. A segunda (CAT2) enfatiza 

estratégias e práticas para identificação e registro de patterns a partir de práticas 

docentes, não limitada a contextos de uso da tecnologia e e-learning. O termo 

“mineração”, derivado da computação na de área banco de dados (data mining), 

é amplamente utilizado para representar essa ação de obtenção de patterns. A 

terceira (CAT3) trata da catalogação de patterns pedagógicos e de propostas para 

construção de linguagens, incluindo, em alguns casos, aspectos não tratados no 
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formato original da arquitetura. As categorias quatro (CAT4) e cinco (CAT5) 

apresentam estudos empíricos de implementações com patterns. No primeiro 

caso estão aquelas de uso geral, mesmo que sem evidências e resultados em 

relação ao processo pedagógico, e no segundo as que se apropriam de uma parte 

da teoria de Alexander especificamente em temas relacionados a área da ciência 

da computação, como, por exemplo, na reutilização de soluções de programação 

e interfaces humano-computador. Essa é uma categoria bem específica, porém 

relevante, considerando a origem acadêmica de boa parte dos pesquisadores 

envolvidos.  A sexta categoria (CAT6) descreve trabalhos relacionados à sistemas 

de catalogação de patterns.  

Quadro 9 - Categorias identificadas 

Categoria Descrição 

CAT1 Fundamentação teórica 

CAT2 Metodologia para mineração de patterns 

CAT3 Linguagens de patterns 

CAT4 Registros de implementação 

CAT5 Registros de implementação específica na ciência da computação 

CAT6 Sistemas para catalogação 

Fonte: Elaborado pela autora 

Conforme já exposto, foram selecionadas 50 publicações para análise 

aprofundada, listadas no Apêndice A. A distribuição das publicações pelas 

categorias está indicada no quadro 10.  

Quadro 10 - Categorização das publicações selecionadas 

Categoria  Quant. Publicações 

CAT1 20 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 40, 44, 47, 49 

CAT2 6 6,12, 23, 30,32,34 

CAT3 17 2, 3, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 48, 50 

CAT4 2 18, 42 

CAT5 2 19, 27 

CAT6 3 17, 39, 41 

Fonte: Elaborado pela autora 

As publicações identificadas por [1] e [5], na categoria 1, referem-se à 

concepção de projetos em educação e já foram discutidas na seção anterior. 

Ainda na categoria 1, as publicações [4] e [38] apresentam propostas de 

categorização, também já abordadas. Na categoria 6, as publicações identificadas 

como [17], [39] e [41] são produtos de software desenvolvidos para suporte e 

catalogação de patterns. A publicação [6] propõe a utilização de engenharia 

reversa, partindo de produtos de software já desenvolvidos, para obtenção de 

patterns para e-learning. As publicações [13] e [14] tratam da construção de 
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patterns, mas não são específicas para educação. As demais serão tratadas em 

subitens específicos. 

4.2.1 Fundamentação teórica 

O movimento para inserção dos patterns no universo da Educação originou-

se em grupos oriundos da área da Computação. Em particular, o Pedagogical 

Patterns Project 98  (PPP), iniciado em 1996, surgiu como uma ideia em um 

congresso anual sobre programação, sistemas, linguagens e aplicações 

orientadas a objetos (OOPSLA´95). Na época, havia uma concentração de 

docentes envolvidos nos processos de ensino do paradigma da orientação a 

objetos, na época muito controverso (SHARP; MANNS; ECKSTEIN, 2003). Havia 

o mito de que seria necessário esquecer os paradigmas de desenvolvimento de 

sistemas anteriores para que fosse possível aprender o novo e, nesse contexto, 

ter uma forma de reutilizar e compartilhar experiência pareceu ser uma boa 

proposição. A teoria de patterns já era conhecida no meio para uma funcionalidade 

semelhante no desenvolvimento de sistemas e o termo pattern foi utilizado 

também como uma forma de capturar experiências bem-sucedidas nos processos 

de ensino-aprendizagem da orientação a objetos. 

Os idealizadores do PPP, Mary Lynn Manns, Phil McLaughlin, Maximo Prieto 

e Helen Sharp, iniciaram o registro de experiências de outros professores durante 

o congresso europeu de programação orientada a objetos (ECOOP´96) e em 

outros congressos durante o ano de 1997. No final de 1997, já haviam sido 

coletados 50 candidatos a patterns propostos por autores de diferentes países. 

Essa diversidade fomentou a proposta de candidatos a patterns com focos bem 

diferentes, mas, segundo os autores, isso não era um problema naquele 

momento. A preocupação dos pesquisadores estava direcionada para a evolução 

dos patterns apresentados e a identificação de relações entre eles para 

construção de uma linguagem. Era preciso disponibilizar a coleção obtida de 

alguma forma acessível e indexada. Inicialmente foram indexados por tema, por 

tipo de problema, por autor e pelo nome do próprio candidato a pattern. Foi 

solicitado aos docentes que propusessem cenários que pudessem utilizar os 

                                            
98  O site http://www.pedagogicalpatterns.org/ apenas apresenta o livro utilizado aqui como 
referência.  
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patterns oferecidos, em função da experiência de cada um. A falta de intimidade 

com a escrita de patterns e da relação entre eles em uma linguagem provocou 

uma mudança de abordagem. Semelhante ao Lego®, patterns de um mesmo 

autor, projetados para trabalharem em conjunto, se encaixavam bem para formar 

uma linguagem, porém não conversavam facilmente com os demais.  

Identificaram que o universo da orientação a objeto era amplo demais e no 

congresso de 2000 (OOPSLA 2000) conduziram oficinas direcionadas a domínios 

mais restritos dentro na área e relações entre esses domínios. Foram produzidas 

quatro linguagens de patterns nos dois anos subsequentes.  As conferências 

anuais, PLoP e EuroPLoP, delimitavam o prazo para produção de patterns e 

linguagens para que pudessem ser revisadas por outros autores. Percebe-se 

nitidamente essa preocupação quando verificamos a sequência de trabalhos 

publicados, apresentados na seção 4.2.3. Em alguns casos, parte da linguagem 

é publicada em um congresso e a outra parte em outro, como feito por Köppe 

(2011a) e (2011b). Depois de algumas mudanças de formato, o grupo optou pelo 

formato utilizado por Alexander (1979) em função do suporte à relação entre 

patterns e por não ter detalhes excessivos que os deixem datados.  

A partir dos resultados do PPP, foram produzidas cinco linguagens, 

publicadas posteriormente em livro (BERGIN et al., 2012): aprendizagem ativa, 

feedback, aprendizagem experiencial, ganhando diferentes perspectivas, 

ensinando a partir de diferentes perspectivas. Cada conjunto possui um primeiro 

pattern, que funciona como uma chave de acesso aos demais em um total de 85 

itens coletados e catalogados. Para ilustrar a linguagem desenvolvida, o pattern 

“diferentes níveis de exercícios”, proposto originalmente por Fricke e Völter 

(2000), é um dos componentes de “tornar o estudante ativo”, sugerindo a prática 

de uma habilidade recém-adquirida através de exercícios com diferentes níveis de 

dificuldade, de diferentes tópicos e abordagens. Os autores admitem, no entanto, 

que os patterns produzidos pelo PPP não seguiam exatamente a proposta de 

Alexander (1979), porém entendiam que era uma primeira abordagem ao tema. 

Fincher (1999a) deu início à generalização da abordagem para aspectos 

além da orientação a objetos. Em uma sequência de publicações analisou 

elementos comuns nos trabalhos de Alexander (1979), Gamma et al. (1994)  e do 
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PPP  para identificar elementos comuns e necessários para caracterizar um 

pattern e o tipo de linguagem de patterns. Inicialmente, pretendia verificar a 

possibilidade de desenvolver uma linguagem para o estudo de interfaces humano-

computador, porém não se restringiu a esse aspecto. Identificou, em uma análise 

da forma, cinco características funcionais de um pattern, sendo quatro essenciais 

e uma opcional. As essenciais são:  a captura de prática, abstração, princípios 

organizacionais e sistema de valor; a desejável é a apresentação.  

A captura da prática assemelha-se à proposta original, que define um pattern 

a partir de uma ocorrência na prática e não de projetos abstratos. “O que torna 

uma prática um pattern é o processo intencional e criativo por parte do autor”99 

(FINCHER, 1999a, p. 1, tradução nossa). A prática captada representa uma forma 

bem-sucedida de solução de um problema. Não é sobre algo que “deve ser” e sim 

que exista. A característica responsável pelo bom resultado deve ser 

compreendida e abstraída para que possa ser aplicada em outros contextos. A 

ideia de abstração difere, no entanto, entre autores. Alexander (1979) propõe a 

observação do que é comum em diferentes ambientes e que refletissem a forma 

como as pessoas vivem, indicando com um, dois ou nenhum asterisco o quão 

próximo da realidade o autor entende que está. A abordagem utilizada pelos 

demais utiliza a “regra dos três”, que considera a correção de um pattern após a 

implementação de três instâncias. Essa abordagem é particularmente 

problemática na observação das práticas pedagógicas. 

Continuando as características essenciais, os princípios organizacionais 

identificam a forma como os patterns são organizados. Nos catálogos, como em 

Gamma et al (1994), é importante que haja algum mecanismo de localização. O 

foco está no conteúdo do pattern e se apoia em três grupos funcionais. Quando 

os patterns estão organizados em linguagens, também é considerado a forma 

como eles se encaixam em um todo. Alexander, Ishikawa e Silverstein (2013) 

organizaram a linguagem de patterns por escala, da maior para a menos 

abrangência espacial, justamente por considerar a impossibilidade de tratar uma 

gama tão extensa de itens em uma única solução. Essa abordagem oferece ainda 

diversos pontos de entrada para construção da solução, em função do escopo em 

                                            
99 No original: […] which turns practice into patterns is an intentional and creative process on the 

part of the pattern author(s). 
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análise (cidade, construções...). A última das quatro características é o sistema de 

valor. Bons projetos carregam valores que são importantes para a comunidade 

para os quais se destinam. Podemos identificar três públicos (FINCHER; UTTING, 

2002): usuário (morador etc), outros projetistas (arquitetos, programadores etc) e 

sociedade. A linguagem de patterns da arquitetura é direcionada para os três 

públicos, enquanto na computação (GAMMA et al., 1994) apenas para outros 

projetistas (programadores) e nos propostos pelo PPP para usuários (alunos) e 

outros projetistas (professores, designer instrucional etc). Talvez essa tenha sido 

uma das razões para as críticas feitas por Alexander (1999) no discurso dirigido a 

programadores sobre a apropriação da teoria no desenvolvimento de software,  já 

citado na seção 3.4.  

 Em relação à apresentação, a característica opcional, um pattern deve 

conter informação suficiente para que o usuário possa entender e construir a partir 

dele. Em comum, os autores de patterns apresentam um exemplo concreto de 

implementação. Em geral, são uniformes apenas em uma mesma linguagem. Na 

arquitetura, é usual incluir uma fotografia, equivalente na computação a um trecho 

de código de programa. Fincher (1999a) reforça a importância da apresentação 

para invocar uma reação, consequência desejada além da transmissão de 

informação e, em particular para o desenvolvimento de interface humano-

computador, enfatiza uma possível dificuldade na representação de forma 

estática. A abordagem foi ampliada para a ciência da computação como um todo 

(FINCHER, 1999b) e mais uma vez enfatizou a relevância do padrão visual. O 

formato utilizado pela computação (GoF) é mais extenso e possui informações 

mais concretas que o da arquitetura. Os patterns produzidos pelo PPP 

inicialmente seguiram o formato GoF, mas, como já vimos, migrou para a versão 

da arquitetura, o que indica que o formato original (ALEXANDER, 1979) é mais 

adequado aos patterns pedagógicos.   

A caracterização dos patterns foi complementada com requisitos não 

funcionais, inicialmente por Fincher e Utting (2002) e em seguida por Derntl e 

Botturi (2006), pois existem aspectos subjetivos que não pode ser representados 

por requisitos funcionais. Isso se torna evidente, por exemplo, quando 

comparamos duas palestras estruturalmente idênticas em recursos, porém uma é 

atrativa e a outra entediante. Os requisitos não funcionais complementam os 
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funcionais nos quesitos intangíveis.  Os requisitos não funcionais estão nomeados 

como: não-obviedade, intuição, generatividade e poder de comunicação 

(FINCHER; UTTING, 2002) e estão emparelhados, respectivamente com captura 

das práticas, abstração, princípios organizacionais e apresentação.  

O requisito de não-obviedade alerta para que não se capture apenas o que 

é obvio e, complementa Derntl e Botturi (2006), precisa estar expressa claramente 

em termos de fundamentos pedagógicos para assegurar qualidade em termos de 

objetivos. A intuição diz respeito à clareza que se tem do problema e das forças 

que nele atuam para que possa ser expresso em termos do “porquê fazer” em vez 

de “como fazer”. A generatividade, por sua vez, indica que um conjunto de regras 

não cria um projeto, ou seja, que os patterns fornecem subsídios, mas não um 

projeto pronto. Por fim, o poder de comunicação, relacionado à apresentação, 

atribui ao pattern a força necessária para comunicar uma ideia. Nos patterns  GoF, 

por exemplo, o nome já é suficiente para o entendimento completo do que se 

espera da solução. 

Tanto Fincher e Utting (2002) quanto Derntl e Botturi (2006) entendem que 

os patterns pedagógicos não possuem ampla adoção nem por autores, nem por 

usuários e está limitado a iniciativas isoladas. Uma razão para essa dificuldade 

pode estar no não atendimento de algum dos requisitos ou ainda por não haver 

uma linguagem de referência, como na arquitetura e na computação. Derntl e 

Botturi (2006) relacionaram os requisitos às dimensões estruturais, adicionando 

aos patterns e à linguagem de patterns uma camada de meta-linguagem tornar o 

uso de linguagens de pattern mais acessível.  Representaram essa camada por 

meio de “casos de uso”, diagrama muito utilizada na modelagem de sistemas 

computacionais, mas desconhecido de outros públicos. A ideia era prover 

esquematicamente diretrizes de como identificar, escrever e revisar patterns, 

entre outras funções.  

Acrescentaram aos requisitos já existentes um novo requisito funcional, 

razão estrutural, e dois não funcionais, foco no valor e vivacidade. Foco no valor 

se relaciona com sistema de valor porque um projeto é uma atividade orientada a 

valores e um bom projeto deve incorporar valores para a comunidade alvo. “Em 

termos de projetos para educação, significa que faz pouco sentido criar linguagens 
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de patterns pedagogicamente neutras, pois não poderão ser avaliadas por 

potenciais usuários”100 (DERNTL; BOTTURI, 2006, p. 141, tradução nossa). O 

sistema de notação não está incluído nesse contexto e pode sim ser 

pedagogicamente neutro. Assim, as linguagens podem ser expressas de forma 

padronizada e comparável mesmo se referindo a valores diferentes. A razão 

estruturante é o motivo pelo o qual um sistema de patterns está organizado, o 

porquê de cada pattern está em uma determinada camada. Assim, o sistema se 

torna “vivo” e capaz de se adaptar a mudanças, que é o conceito de vivacidade. 

Por fim, o par sistema de valores e foco no valor realça as qualidades essenciais 

e chama a atenção dos usuários para que os relacionem com algum valor 

relevante para o projeto. 

As conclusões de Fincher e Utting (2002) e Derntl e Botturi (2006) 

convergem para a constatação da pouca (ou nenhuma) utilização dos patterns em 

práticas pedagógicas, apesar de popular nos discursos acadêmicos, 

provavelmente pela falta de consenso e padronização para definição, análise, 

organização e avaliação dos patterns (KOHLS; UTTECHT, 2009). A formalização 

de requisitos, surge como um caminho para viabilizar a prática, pois há motivação 

para aplicação na comunicação de boas práticas, principalmente no contexto da 

computação, e da tecnologia educacional. É uma amostra significativa das demais 

publicações na área, que seguem caminho semelhante às apresentadas,  

específicas para orientação à objetos (ECKSTEIN; MANNS; VOELTER, 2001) ou 

para e-learning, e, nesse caso, tanto em termos interfaces (KOHLS; UTTECHT, 

2009) quanto  no desenvolvimento de equipes multidisciplinares (JONES; 

STEWART; POWER, 1999). 

Vale ressaltar aqui a publicação de Kohls e Köppe (2015) que, seguindo os 

passos de Alexander, mapearam as 15 propriedades geométricas de um “bom 

pattern”, citadas na seção 2.6, para as práticas pedagógicas. Os autores deixam 

evidente o desafio para esse mapeamento em função do grau de abstração que 

as propriedades representam.  A metodologia proposta pelos autores foi 

                                            
100  No original: For pedagogical design this means that it makes little sense to create a 

pedagogically neutral pattern language, as it could not be assessed by potential users.  
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elaborada para avaliar as 15 propriedades fora do domínio da arquitetura. Em 

particular, utilizaram o contexto de uma aula expositiva. 

O método utilizado consistiu em três fases. A primeira é executada por 

grupos de pesquisadores que deveriam identificar propriedades do domínio em 

estudo, nesse caso, a Educação, e em seguida buscar um consenso entre essa 

os dois conjuntos de propriedades. Na segunda fase, os pesquisadores 

selecionaram cinco patterns para verificar a presença das propriedades obtidas 

na primeira fase para um dos patterns. A terceira e última fase consolida as 

avaliações individuais dos pesquisadores. 

Na primeira fase foram identificaram as oito propriedades para avaliação de 

uma aula expositiva, relacionadas no quadro 11.  

Quadro 11 - Indicadores para aulas expositivas 

ID Propriedade Descrição 

1 Cobertura do domínio 
Provê uma boa introdução e conhecimento básico de um 
domínio 

2 Efetividade Transmite conhecimento e compreensão 

3 Motivação Catalisa motivação e interesse no domínio 

4 Inspiração Permite a aprendizagem autodirigida e outras atividades 

5 Excitação 
É emocionante de uma forma que não pode ser substituída por 
livros didáticos ou filmes 

6 Fluxo 
Não se sobrepõe ou aborrece, suportando por um nível 
balanceado de desafio 

7 Economia Faz uso eficiente do tempo disponível 

8 Engajamento Promove envolvimento ativo dos estudantes durante as aulas 

Fonte: (KOHLS; KÖPPE, 2015) 

Sinteticamente, a relação das propriedades entre o contexto da arquitetura 

e da educação, segundo Kohls e Köppe (2015), está descrita no quadro 12 e será 

apresentada aqui como suporte da prática descrita na seção 4.2.4. 
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Quadro 12 - Aplicação das propriedades no contexto da educação 

Propriedades Geométrica Propriedades educacionais 

Nível de escala Cobertura do domínio, Fluxo, Economia 

Centros fortes Cobertura do domínio, Inspiração, Economia 

Fronteiras Motivação, Engajamento 

Repetição alternada Cobertura do domínio 

Espaço positivo Cobertura do domínio, Motivação, Economia 

Boa forma Todas as oito propriedades 

Simetria local Cobertura do domínio, Motivação, Excitação 

Inter-relação e ambiguidade Motivação, Inspiração 

Contraste Cobertura do domínio, Excitação, Economia 

Gradiente Cobertura do domínio, Efetividade, Motivação, Fluxo, Economia 

Irregularidades Motivação, Inspiração, Excitação, Fluxo, Engajamento 

Eco Efetividade, Inspiração 

Vazio Inspiração 

Simplicidade e calma 
interior 

Cobertura do domínio, Motivação, Fluxo, Engajamento 

Não-separatividade Cobertura do domínio, Motivação, Inspiração, Excitação, 
Economia, Engajamento 

Fonte: (KOHLS; KÖPPE, 2015) 

Na etapa seguinte, foram selecionados cinco patterns publicados por um dos 

autores no congresso EuroPLop de 2013 e apresentando apenas um, o pattern 

SUITABLE CONTENT SELECTION 101  (SELEÇÃO ADEQUADA DE CONTEÚDO). Os 

pesquisadores analisaram independentemente a estrutura do pattern, 

identificaram as principais características e propuseram um mapeamento a partir 

dos aspectos identificados no pattern. Os achados foram consolidados indicando 

a quantidade de relações identificadas para cada propriedade. Algumas 

propriedades tiveram mais conexões, como, por exemplo, “Centros fortes”, 

relacionadas em cinco aspectos. Somente as relações indicadas por ambos os 

pesquisadores foram contempladas na fase de consolidação, embora as demais 

propriedades também tenham recebido pelo menos uma indicação, gerando o 

resultado exposto no quadro 13. 

 

 

 

 

                                            
101 O nome dos patterns está grafado da forma como é usualmente representado na literatura da 

área.  
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Quadro 13 - Mapeamento entre propriedades na arquitetura e na educação 

Propriedades Geométrica Propriedades Educacionais 
identificadas no pattern 

Nível de escala Cobertura do domínio 

Centros fortes Efetividade 

Fronteiras Motivação 

Repetição alternada Inspiração 

Espaço positivo Excitação 

Boa forma Fluxo 

Simetria local Economia 

Inter-relação e ambiguidade Engajamento 

Fonte: (KOHLS; KÖPPE, 2015) 

Outras propriedades no contexto educacional emergiram a partir da análise 

dos resultados para o conjunto de pattern sugerindo uma relação muitos-para-

muitos entre os dois conjuntos de propriedades. Concluíram os autores que 

algumas propriedades estão mais fortemente presentes no pattern analisado, 

porém todas foram indicadas pelo menos uma vez, sugerindo uma reflexão 

aprofundada sobre as propriedades geométricas. 

De uma forma geral, a descrição de um pattern pedagógico, segue os 

preceitos propostos por Alexander (1979), no entanto, algumas considerações são 

especificas e pertinentes ao contexto educacional. Bergin (2013), por exemplo, 

descreveu cada componente de um pattern independentemente do contexto de 

aplicação, especificando que cada pattern é composto por um nome, um contexto, 

um problema, as forças internas, a solução e um contexto resultante. Reforçou as 

restrições e particularidades de cada componente, como, por exemplo que um 

problema não é uma questão a ser respondida e sim a descrição de uma situação 

recorrente expressa em função de outras condições de contorno. As forças estão 

relacionadas às coisas que podem tanto levar à solução quanto tentar impedir que 

ela ocorra. A falta desse movimento em sentido contrário indica que, 

provavelmente, o pattern não existe. O escopo de um pattern deve ser simples o 

suficiente para resolver um único problema. O mais interessante desta obra são 

os exemplos e, principalmente, os contraexemplos do processo de construção dos 

patterns, alertando autores para os problemas mais comum, como, por exemplo, 

oferecer soluções genéricas, não factíveis. 

A estrutura física é bem semelhante à proposta por Alexander, sem, no 

entanto, se preocupar com efeitos visuais como textos em negrito e a separação 
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de cada parte por símbolos gráficos. Os patterns foram descritos de modo a serem 

utilizados na sua concepção mais elementar: a comunicação de práticas. A 

característica de que “patterns não são criados, são garimpados nas boas 

práticas”102 (BERGIN, 2013, p. 7, tradução nossa) é um ponto de contato com a 

teoria de Alexander (1979), cujas formas de obtenção serão discutidas na próxima 

seção. 

4.2.2 Metodologias para mineração de patterns 

Projetar com patterns divide-se em dois momentos. O primeiro é a 

identificação e registro de um conjunto de candidatos à patterns, a partir da 

observação das práticas. Na segunda etapa, os pattterns são catalogando e 

agrupados de forma que possam ser utilizados, em conjuntos, construindo-se, 

assim, uma linguagem para resolver um problema específico. Uma vez concluída, 

a linguagem poderia ser aplicada na elaboração de uma prática pedagógica. Essa 

é uma questão curiosa, pois identificamos poucos relatos de validação da 

linguagem em campo, e não apenas por pares ou especialistas, apesar de vários 

dos patterns em questão serem grafados com os asteriscos característicos de 

validação.  

A identificação do que é ou não um pattern nem sempre é trivial, e pode 

haver confusão com qualquer prática pedagógica que já tenha funcionado bem 

em uma situação específica. É importante reforçar que um pattern carrega uma 

intenção de abstração de uma prática testada e avaliada repetidas vezes. A “regra 

dos três” é particularmente aplicada por grupos originários da computação, para 

validação de um pattern somente após três instâncias de uso (FINCHER, 1999b). 

Essa abordagem é difícil de ser adotada na educação, pois a observação do que 

ocorre em uma sala de aula nem sempre é possível. 

De acordo com a teoria proposta por Alexander (1979), a obtenção de um 

pattern se faz por observação da atuação de um “especialista” com a intenção de 

descrever a essência de um problema e sua respectiva solução para uma 

audiência maior e não obrigatoriamente especializada. Em contextos como o de 

e-learning, a especialização vem de profissionais de diferentes áreas, tais como 

                                            
102 No original: Patterns aren´t created. They are “mined” from good practice. 
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da psicologia, ciência da computação e educação, cada qual com a sua 

perspectiva sobre o tema. O caráter multidisciplinar da área traz alguns fatores 

adicionais ao já tão complexo processo de mineração de patterns. 

Pesquisas em inovações no campo da aprendizagem aprimorada pela 

tecnologia (TEL)103, onde o e-learning se insere, ficam limitadas ao âmbito das 

instituições que as desenvolvem e, em geral, não são escaláveis (WINTERS; 

MOR, 2009). Uma razão atribuída pelos autores foi o fraco aspecto metodológico 

associado aos artefatos, tornando um desafio para a TEL associar tecnologia a 

recursos pedagógicos que favoreçam o aprendizado, além da dificuldade em 

projetar aprendizagem genuinamente colaborativa (BAGGETUN; RUSMAN; 

POGGI, 2004). Winters e Mor (2009) sugeriram uma metodologia para 

desenvolvimento participativo de projetos interdisciplinares tecno-pedagógicos 

(WINTERS; MOR, 2008). A metodologia, identificada como IDR (identificação-

desenvolvimento-refinamento104), é baseada nos processos de elicitação105 de 

requisitos utilizada na computação.  

A elicitação de patterns não é uma ação trivial. É preciso identificar partes 

“invariantes” que possam ser generalizadas. Para tal, Winters e Mor (2008) 

propuseram ferramentas para que os participantes pudessem descrever suas 

práticas e para que essas descrições pudessem ser comparadas, com o intuito de 

identificação das partes comuns e, como consequência, das generalizações.  

Baggetun, Rusman e Pogg (2004) propuseram dois caminhos, não 

excludentes, para a elicitação de patterns direcionados à relação entre a parte 

técnica e social do -e-learning: a mineração indutiva e a mineração dedutiva.  A 

mineração indutiva parte de uma visão específica para a generalização. A 

mineração dedutiva, por sua vez, percorre o caminho contrário partindo de uma 

visão geral para uma específica. No primeiro caso há uma forte dependência da 

experiência e capacidade de julgamento do especialista que propõe o pattern, pois 

                                            
103  Originalmente, em inglês, o acrônimo TEL é utilizado para o termo technology enhanced 

learning. 
104 No original: identify-develop-refine 
105 Elicitação de requisitos é o termo oriundo da modelagem de sistemas utilizado para identificar 

a etapa de levantamento das necessidades do cliente (o que o cliente espera). São aplicadas 
técnicas estruturadas de entrevistas com todos os envolvidos no processo. No contexto, tem a 
função de provocar o “surgimento” dos patterns. 
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parte da análise de uma situação vivenciada que foi entendida como “solução” de 

algum problema. Se faz necessário questionar se a solução registrada foi boa ou 

má para aquela situação específica e que fatores forem responsáveis para o 

julgamento. Ainda na categoria de mineração dedutiva, patterns podem ser 

obtidos da observação do comportamento humano em determinadas situações e 

das causas prováveis para esse comportamento; das inter-relações de patterns, 

quando são compostos por outros patterns, podendo gerar uma linguagem; e de 

múltiplas instâncias de um pattern, que podem ser parcialmente identificados por 

comparação. Para a mineração dedutiva, é preciso pensar nos atributos e na 

função desses atributos em um ambiente geral e familiar com o objetivo de, 

posteriormente, traduzir essas funções para outro ambiente. Outra possibilidade 

da mineração dedutiva é trazer da experiência recorrente de um mesmo problema 

todas as considerações, fatores e conceitos para resolver o problema. Somente 

registros que possam ser transferidos para problemas semelhantes serão 

considerados patterns. Em qualquer das abordagens, uma vez identificado, o 

pattern deve ser verificado e avaliado tanto por pares quanto pela implementação 

prática, questionando-se se o pattern resolveu o problema a que se propôs a 

resolver.  

Retomando a metodologia IDR, Winters e Mor (2009) utilizaram a descrição 

de estudos de casos curtos para proporcionar aos participantes a imersão no 

processo. Partiram de casos específicos para a generalização, em um processo 

indutivo. A prática está apoiada na premissa de engajamento dos participantes 

desde o início do processo. O objetivo era integrar os conhecimentos 

multidisciplinares (pedagogia, projeto de interfaces, computação e psicologia) 

tendo como meio o processo de desenvolvimento de patterns, dividido em três 

etapas: identificação de tipologias, desenvolvimento de um conjunto de patterns a 

partir dos estudos de caso e o aprimoramento do material produzido por meio de 

atividades colaborativas. 

Para iniciar o processo, foi disponibilizado aos participantes um formato 

simples, basicamente um nome e um resumo, para que descrevessem suas 

experiências em forma de narrativa. O estudo de caso foi o formato escolhido 

como narrativa estruturada. A narrativa é sempre contextualizada, começando 

com uma delimitação de contexto em relação a localização, tempo e personagens, 
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e descrevendo uma sequência de eventos e resultados esperados. A tarefa 

seguinte consistia na identificação de generalizações, que é, em geral, 

controversa para estudos de caso, pois representam a interpretação subjetiva do 

próprio trabalho (WINTERS; MOR, 2009). Para que os estudos de caso pudessem 

ser comparáveis, foi criado um vocabulário comum, utilizando-se um glossário de 

conceitos-chave em cada domínio de conhecimento. Os participantes foram, 

então, convidados a rever os casos escritos em termos das tipologias 

apresentadas. Essa ação possibilitou um refinamento tanto da descrição do caso, 

quanto da topologia. A partir desse ponto, emergiram as similaridades e as 

divergências, oferecendo oportunidades para discussão e alinhamento entre as 

áreas. Também foi possível que aparecessem soluções semelhantes para 

problemas aparentemente distinto, sugerindo níveis mais altos de abstração e os 

subsídios para construção de um pattern.  

Os autores exemplificam o desafio em identificar o nível de abstração a partir 

da narrativa de práticas pedagógicas baseadas em jogos. A narrativa do jogo 

Guess-my-robot (MOR et al., 2006) propõe desafios matemáticos em forma de 

sequências numéricas, utilizando o ambiente ToonTalk106. A tela inicial da versão 

web, gratuita e em português, é apresentada na figura 27.  

Figura 27 - ToonTalk: tela inicial em português 

 
Fonte: Disponível em: <https://toontalk.github.io/ToonTalk/?translate=1>. Acesso em: 5 dez. 

2017. 

                                            
106 ToonTalk é um ambiente e uma linguagem de programação para crianças. 
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Os comandos de programação “treinam” o robô para executar ações. Um 

dos participantes gera uma sequência e, sem apresentar a lógica de criação, 

apresenta os primeiros cinco números em um ambiente colaborativo na internet. 

O desafio consiste em descobrir a regra de formação da sequência e devolver a 

resposta. O problema a ser resolvido por essa narrativa é a escolha de um jogo 

para transmitir conceitos matemáticos de forma motivadora e que não seja apenas 

uma embalagem mais palatável para o conteúdo. O sucesso do jogo deu origem 

a outras propostas de jogos de desafio, como, por exemplo, o Guess-my-garden 

(CERULLI; CHIOCCARIELLO; LEMUT, 2007) e o Guess-my-graph (SIMPSON; 

HOYLES; NOSS, 2006), também utilizando a plataforma ToonTalk. As três 

narrativas possuíam características comuns que permitiram a extração do pattern 

GUESSMYX (GmX) (MOR, 2008).  

Os autores destacaram de que se trata de um pattern complexo e concluíram 

que poderia ser útil escreve-lo em termos de módulos menores e mais genéricos. 

Em um nível mais alto de abstração, foram identificados outros patterns na sua 

composição, como, por exemplo, os patterns CHALLENGE EXCHANGE e  BUILD THIS,  

que, por sua vez, também fazem parte da composição de outros patterns  que não 

apresentam exatamente o mesmo contexto. CHALLENGE EXCHANGE é um pattern 

que promove mecanismos para que estudantes proponham desafios para outros 

estudantes e  BUILD THIS é um pattern para construção de um objeto a partir de um 

modelo. Sinteticamente, o pattern GUESSMYX   propõe uma solução para o 

professor que queria elaborar um jogo que aborde conceitos, em particular na 

matemática, considerando como forças o desafio para os estudantes me perceber 

relações entre objetos e o processo que os gerou, principalmente no âmbito da 

matemática. Além disso, o professor precisa efetuar um monitoramento não 

invasivo das atividades, pois a hierarquia em sala de aula e a percepção da 

existência do professor provocam no estudante uma cautela excessiva em suas 

proposições.  

O jogo é executado por dois jogadores em dois papéis: um propõe um 

desafio e outro responde. O contexto do desafio precisa ser inicialmente definido, 

bem como as regras de construção. O autor reforça que não se trata de SUGAR-

COATING, anti-pattern que apenas floreia um conceito matemático sem 

efetivamente trazer uma contribuição para o aprendizado e o define como: 
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[...] o resultado de uma intrincada montagem de múltiplos elementos de 
design relacionados às ferramentas, à atividade e às formas em que eles 

interagem107 (MOR, 2008, p. 35, tradução nossa).  

O projeto contou com 200 participantes de seis diferentes países da Europa. 

Os autores consideraram o engajamento dos participantes, desde o primeiro 

momento, como um diferencial para o sucesso da empreitada para elaboração de 

patterns pedagógicos que capturem e compartilhem conhecimento entre 

participantes de um grupo multidisciplinar. Além do desenvolvimento de elicitação 

de patterns, os autores ressaltaram que os participantes também ganharam novas 

perspectivas sobre as possibilidades da TEL e sintetizaram o processo ao afirmar 

que: 

[...] o processo de desenvolver patterns é um processo de aprendizado, 
com foco na pratica de abstrai e generalizar”108 (WINTERS; MOR, 2009, 
p. 6, tradução nossa). 

Posteriormente, Mor, Warburton e Winters (2012) descreveram a 

metodologia utilizando uma estrutura denominada PARTICIPATORY PATTERNS 

WORKSHOPS (PPW) e baseada na composição de três outras oficinas, 

genericamente chamados de COLLABORATIVE REFLECTION WORKSHOP: DESIGN 

NARRATIVES WORKSHOP, DESIGN PATTERNS WORKSHOP E DESIGN SCENARIOS 

WORKSHOP. A metodologia proposta está descrita em termos dos seus próprios 

patterns, em uma linguagem de patterns pedagógicos e inclui um conjunto de 

ferramentas, denominado PPW Resource Kit (MOR; WINTERS; WARBURTON, 

2010), para suporte à aplicação da metodologia. Inclui um conjunto de modelos 

para produção de cada etapa e ainda patterns de apoio. A estrutura do PPW está 

ilustrada na figura 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
107  No original: […] result of an intricate assemblage of multiple design elements relating to the 
tools, the activity and the ways in which they interact 
108 No original: In this sense, the process of design pattern development is a learning process, 
one focused on the practice of abstraction and generalisation. 
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Figura 28 - Estrutura do PPW resource kit 

 

Fonte: (MOR; WINTERS; WARBURTON, 2010, p. 7) 

A ação de desencadear o processo do “super-pattern” COLLABORATIVE 

REFLECTION WORKSHOP é particularizada para cada uma das três oficinas. As 

narrativas são formuladas a partir da descrição de algo que acontece a alguém 

em alguma circunstância, incluindo contexto, ferramentas, desdobramentos e 

resultados, mesmo que com falhas e modificações (DESIGN NARRATIVES 

WORKSHOP), utilizando o modelo STARR (situação-tarefa-ação-resultado-

reflexão)109. Registram assim, não só o resultado, mas toda a trajetória percorrida.  

Para que possam ser discutidos e vinculados à novas estruturas, o 

conhecimento incorporado nas narrativas é organizado sob a forma de patterns 

(DESIGN PATTERNS WORKSHOP) e complementadas por cenários hipotéticos (DESIGN 

SCENARIOS WORKSHOP), que podem ser avaliados teórica, heurística ou 

empiricamente. Os patterns são gerados a partir de um modelo composto por 

                                            
109 No original: Situation-Task-Actions-Results-Reflections 
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nome, sumário, ilustração, problema, contexto, solução, diagramas para 

complementar a descrição da solução, patterns relacionados, narrativa de origem, 

informações de triangulação com outros casos, justificativa teórica e cenários em 

que pode ser utilizado. Os cenários, por sua vez, são compostos pela identificação 

dos patterns apropriados, a solução derivada dos patterns escolhidos, os 

resultados esperados e as lições aprendidas. Os patterns de apoio estão descritos 

no formato proposto e resumidos no quadro 14. 

Quadro 14 - Descrição resumida dos patterns de apoio 

Nome Descrição 

THREE HATS Eu conto uma história, você escreve e ela apresenta. 

TABLE-TOP CONCEPT 

MAPPING 
Estabeleça um vocabulário compartilhado, negociando um mapa 
conceitual no domínio do problema 

THIS REMINDS ME OF ... 
Provoque reflexão colaborativa em uma narrativa ou cenário 
pedindo aos pares para sugerir histórias similares 

FORCE MAPPING Represente forças como ícones conectados por linhas 

PAPER 2.0 
Papel é uma tecnologia maravilhosa, mas web 2.0 tem 
características legais. Por que não combinar o melhor dos dois? 

DRAW AND TELL 

Em uma atividade conversacional, comece por uma tarefa 
estruturada em que os participantes representem uma reflexão 
pessoal em um desenho apresentando-a ao grupo. O assunto da 
tarefa deve estar relacionado ao tema da discussão em um nível 
abstrato para que ele inspire a conversa que se segue. 

Fonte: (MOR; WINTERS; WARBURTON, 2010) 

Em síntese, narrativas e patterns descrevem, em conjunto, experiências 

organizadas sob a forma de cenários, propondo uma possível solução para novos 

desafios, como, por exemplo, a introdução de uma nova tecnologia (MOR; 

WARBURTON; WINTERS, 2012). Um subconjunto das 25 narrativas e 150 

patterns obtidos está publicado em Mor et al (2014), e será apresentado com mais 

detalhes na próxima seção.  



112 
 

4.2.3 Linguagens de Patterns 

As publicações pertinentes a essa categoria apresentam coletâneas de 

patterns e propostas de linguagens, direcionadas ou não à tecnologia 

educacional. O levantamento não se esgota aqui, pois existem congressos anuais 

específicos para apresentação de novos patterns nas diferentes áreas. Foram 

escolhidos para este estudo os que possuem mais representatividade, quer seja 

pela quantidade de citações ou pelo ineditismo.  

Entre os pioneiros na elaboração de patterns para atividades acadêmicas, 

Anthony (1996) e Bergin (2000), ambos originários da área de Computação, 

apresentaram uma coletânea com 14 patterns, cada um, voltados para os cursos 

de Ciência da Computação. Anthony, no entanto, generalizou a finalidade dos 

patterns para o ensino de tópicos técnicos considerados difíceis pelo autor como, 

por exemplo, a programação orientada a objetos. Bergin foi mais específico, 

mantendo o foco nos cursos de Computação, mas admitindo que alguns deles 

poderiam ser utilizados em outras áreas. 

Os patterns apresentados por Anthony foram extraídos de aulas de 

programação com Smaltalk, porém foram generalizados para outros temas, em 

um contexto de sala de aula com um grupo heterogêneo de estudantes. Foram 

descritos em quatro segmentos: problema, forças, solução e patterns 

relacionados. São 14 patterns classificados em termos do grau de abstração; do 

primeiro ao sexto são os considerados mais abstratos, em ordem decrescente, e 

do sétimo em diante os mais concretos. Logo no primeiro, INTERATIVE COURSE 

DEVELOPMENT (desenvolvimento de curso interativo), que tem o nível mais alto de 

abstração, o autor demonstra a preocupação em não impor uma metodologia para 

desenvolvimento de um tema em sala de aula, e sim um meio de verificar se, 

independente da forma de entrega, ocorreu aprendizado para os diferentes “tipos” 

de aluno. Não há no texto, a descrição de quais seriam os “tipos” citados, porém 

a seção “força” descreve a dificuldade de um único autor prever os estilos de 

aprendizagem que o professor pode encontrar em uma aula. O “tipo” estaria assim 

relacionado ao estilo de aprendizagem dos alunos.  

A soluções propõe ao desenvolvedor do curso, público alvo desse pattern, 

desenvolvimento interativo do curso com a participação dos docentes, registrando 
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as experiências, positivas ou não, realizadas. De uma forma geral, os patterns 

apresentados promovem alguma forma de estímulo à participação dos alunos e 

verificação de aprendizagem. O autor sugere ainda sequências de patterns que 

se relacionam em uma linguagem para atender grupos de problemas. Por 

exemplo, tópicos que interagem e devem ser trabalhados em conjunto podem criar 

um ciclo de dependência de entendimento entre nos temas; conteúdo A depende 

do entendimento do conteúdo B e vice-versa. Neste caso, o pattern Chicken & 

Egg (galinha e ovo) e Mix new and old (misturar novo e antigo) propõe ciclos com 

aumento gradual de complexidade dos conteúdos A e B. É uma proposta simples, 

contudo representa o passo inicial dos patterns na Educação.  

A proposta de Bergin se assemelha em estrutura à de Anthony, partindo da 

maior para a menor abrangência. Incorpora informações adicionais aos patterns, 

tais como a audiência, as consequências, recursos adicionais, exemplos de 

implementação e contraindicações. Existem ainda algumas semelhanças entre os 

patterns. O pattern Spiral (BERGIN, 2000) assemelha-se ao Chicken & Egg 

(ANTHONY, 1996), já citado. Ambos tratam de temas inter-relacionados. Bergin 

sugere ainda o pattern Mix new and old (ANTHONY, 1996), também já 

apresentado, como complemento. Nas implementações sugeridas, Bergin utiliza 

com frequência temas relacionados à computação. 

Além da estrutura, Anthony (1996) e Bergin (2000) tem em comum o 

direcionamento para o público profissional, mesmo que iniciante. Fricke e Völter 

(2000) apresentam, no mesmo congresso que Bergin, uma proposta para 

seminários não direcionadas apenas a professores, com o intuito de auxiliar 

palestrantes na identificação de possíveis fatores de sucesso e fracasso. Em 

comum com os dois primeiros, a formação em Computação. Vale ressaltar que 

Bergin110, em sua página pessoal na internet, indica a linguagem de patterns 

Seminar (FRICKE; VÖLTER, 2000), composta por 48 patterns, como a melhor 

linguagem de patterns pedagógicos apresentada, evidenciando ainda a 

compatibilidade com a proposta original de Alexander, inclusive no formato. A 

linguagem Seminar está dividida em cinco blocos, que começam e terminam com 

um ponto de verificação, começando com a preparação do seminário e, na 

                                            
110 http://csis.pace.edu/~bergin/ 
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sequência, o início do seminário (boas-vindas, apresentação etc), o início do 

conteúdo do seminário, o fim do conteúdo do seminário e o fim do seminário. Os 

autores fornecem ainda uma forma gráfica de representação da linguagem, 

indicando a relação e precedência entre os patterns. Como exemplo de 

implementação, estão listados possíveis problemas e os respectivos patterns para 

resolve-lo. Considere, por exemplo, a situação em que, ao término do seminário, 

a alguém da audiência fala que não entendeu algum tópico. Os autores indicam 

os patterns para a solução do problema, como, por exemplo, o pattern REVIEW 

AFTER BREAKS (revisar depois de intervalos), que está no grupo de preparação para 

o seminário. A título de ilustração, esse pattern está descrito no quadro 15. Vale 

ressaltar que ao lado do nome, aparecem dois asteriscos indicando que o pattern 

já foi testado e aprovado. Além disso, no corpo do texto há referência a dois outros 

patterns, identificados com a fonte tipográfica em caixa alta. O nome dos patterns 

não foram traduzidos. 

Quadro 15 - Pattern REVIEW AFTER BREAKS (traduzido) 

REVIEW AFTER BREAKS ** 

BREAKS servem como um caminho para relaxar e ter PERSONAL COMMUNICATION. No entanto, 
os participantes tendem a esquecer o que foi ensinado antes do intervalo, porque os tópicos 
ainda não foram armazenados na memória de longo prazo. Adicionalmente, você precisa 
dar chance aos participantes de fazer conexões com o tópico anterior ao intervalo e o novo 
tópico. 

❖ ❖ ❖ 

Portanto, após cada intervalo, revise brevemente os tópicos abordados antes da interrupção. 
Concentre-se nos aspectos importantes, tente não se perder nos detalhes. Leve em conta esse 

tempo adicional quando você criar a agenda e o SEMINAR PLAN. 

Existem diferentes maneiras de realizar esta revisão. Ou você simplesmente repete os tópicos 
importantes, ou você revisa rapidamente as transparências importantes etc. Em um grupo bem 
trabalhado, é ainda melhor se um dos participantes repetir os tópicos importantes, talvez até 
usando suas transparências.  

Como sempre, é melhor se os participantes estiverem ativos em vez de passivos. Aqui, isso 
significa que a repetição pode ser alcançada ao permitir que cada participante anote os tópicos 
importantes em um papel por conta própria, ou discutindo os temas importantes com seu vizinho. 
Para simplificar essa discussão, você pode preparar cartões com tópicos importantes. Outra 
possibilidade é fazer perguntas e deixe os participantes respondê-las, talvez em grupos. 

Fonte: (FRICKE; VÖLTER, 2000, p. 14, tradução nossa) 

O formato utilizado é uma adaptação da proposta original (ALEXANDER, 

1979), composto por um título, descrição do problema grafado em negrito, 

indicador gráfico de separação formado por três símbolos de “diamantes”, 

diretrizes para solução e, em itálico, exemplos e informações adicionais para 
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implantação. Graficamente, a parte da linguagem que aborda a fase de 

preparação para o seminário está ilustrado na figura 29. Os autores também 

relacionam alguns dos patterns propostos com outras linguagens. O pattern 

GENERAL CONCEPT FIRST, por exemplo, tem a mesma função que EARLY BIRDS 

(BERGIN, 2000), já citado. 

Figura 29 - Parte da linguagem Seminar: etapa de preparação 

 

Fonte: (FRICKE; VÖLTER, 2000, p. 7) 

A escolha dos temas para a produção das linguagens de pattern está, em 

parte, relacionada às discussões na área da educação em um determinado 

período. Os primeiros, como pudemos ver, abordaram basicamente 

comportamentos em sala de aula. Mesmo os temas recorrentes, como a aula 

expositiva, andavam em conjunto com as publicações mais voltadas para a 

tecnologia. Pela própria essência dos patterns, é razoável que haja um 

refinamento ao longo do tempo, independente de modismos, mas o que se vê são, 

em geral, novas propostas e, em alguns casos, adições às linguagens de outros 

autores. Köppe (2011a) publicou uma coletânea com cinco patterns direcionada, 

inicialmente, ao ensino patterns para computação, e indicou que alguns deles 

podem ser generalizados. Em um curto espaço de tempo, publicou uma segunda 

lista, com outros quatro (KÖPPE, 2011b).  Esse é justamente um dos casos em 
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que há integração com outros autores, como Bergin et al (2012) 111 , que 

desenvolveram uma concepção de patterns na Educação, catalogando um 

conjunto de patterns direcionados às práticas de sala de aula e, em alguns casos, 

aprimorada pelas tecnologias.  O objetivo dos autores foi oferecer uma forma e 

um processo para compartilhar práticas bem-sucedidas que pudessem ser 

utilizadas tanto por professores iniciantes quanto experientes. O catalogo segue 

o modelo proposto na obra original (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 

2013), subdividindo os patterns em grupos de acordo com o escopo de atuação. 

Diferem, no entanto, na origem, que, nessa obra, é composta por diferentes 

autores.  

 As questões sobre as aulas expositivas continuaram a ser discutidas e 

detalhadas, cuidando, por exemplo, da porção relativa ao início de uma aula 

(KÖPPE; PORTIER, 2014). Os autores reforçaram a importância de um começo 

bem-sucedido e propuseram uma linguagem com cinco patterns para esse fim, 

para ações como sinalizar o início da aula, provocar uma situação surpreendente, 

fazer um elo com conteúdo anteriores, verificar preparação prévia dos alunos e 

criar situações divertidas para desencorajar atrasos. Nem sempre todos eles 

poderão ser utilizados. Um dos fatores determinantes é a quantidade de alunos 

na turma. Desencorajar atrasos em turmas com 100 alunos pode ser inviável. Os 

autores também aplicam uma adaptação do formato de Alexander (1979), com 

descrição sucinta, os três “diamantes” para separação, o problema grafado em 

negrito, outros três “diamantes” de separação, a expressão “Portanto:” indicando 

o início da solução, a solução, também em negrito, possíveis implementações e 

exemplos grafados em itálico. 

As diferenças gráficas já demonstram a falta de consenso para registro das 

práticas. Em um sistema automatizado, por exemplo, já seria um fator de 

complexidade adicional. As propostas brasileiras para ferramentas específicas de 

gerenciamento de patterns pedagógicos como o OpenEdu Patterns (SILVA et al., 

2018), e o  Academius (AZEVEDO, 2014) foram compartilhadas na internet e 

                                            
111  Köppe fez referência ao site http://www.pedagogicalpatterns.org/, porém, atualmente, o site apenas 

apresenta o livro utilizado aqui como referência.  
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ainda estão em desenvolvimento. Mesmo assim, é possível observar as 

diferenças de abordagem nas duas plataformas.  

No início do século XXI, a temática girava em torno do e-learning e educação 

a distância. Goodyear (2004),  Jegan e Eswaran (2004), Mor (2010) ,  Finlay et al. 

(2009) Mor et al (2014) e  (RAPANTA; SCHADEWITZ; HOLDEN, 2010) são 

exemplos de publicações que desenvolveram linguagens de patterns direcionadas 

para e-learning e para o uso da tecnologia educacional.   

Goodyear (2004) buscou em Alexander (1979) o suporte necessário para 

compartilhamento e desenvolvimento do design educacional para a aprendizagem 

à distância e e-learning, as quais denominou genericamente de aprendizagem em 

rede, em particular na educação superior. A linguagem de patterns foi a forma 

escolhida pelo autor para disseminar ideias de projeto de forma estruturada, 

relacionando os níveis mais abrangentes, como as regiões independentes 

(ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013), com a estrutura de um curso e 

os mais específicos, como os ornamentos, às tarefas, unidades de estudo ou 

módulos. Apesar do papel fundamental da TIC na aprendizagem em rede, 

promovendo a interação, mediação e comunicação entre alunos, docentes e 

recursos de aprendizagem (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010), Goodyear (2004) 

destacou que pouco se sabia sobre a utilização dos materiais produzidos e se, de 

fato, contribuíam no processo de ensino-aprendizagem. Os aspectos 

colaborativos inerentes ao ensino em rede, vivenciados nas discussões online, 

nos trabalhos em grupo etc., estavam presentes nos modelos de aprendizagem 

em rede, porém havia uma lacuna entre as práticas normativas e os estudos 

empíricos. As razões para isso poderiam estar, na visão do autor, nos 

questionamentos direcionados ao fim do processo, buscando questões de 

pesquisa que se adequem aos problemas práticos, que sejam disseminadas em 

formato acessível a quem as utilizaria e que identifique o contexto em que se 

aplica.  

A linguagem apresentada (GOODYEAR, 2004) seria construída e 

iterativamente revisada nos dois sentidos. De baixo para cima, com a captura dos 

problemas recorrentes com as respectivas soluções, e de cima para baixo com 

uma estruturação hierárquica, em termos de abrangência, do projeto como um 
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todo. Como exemplo, Goodyear (2004)  apresentou um conjunto de candidatos à 

pattern e uma proposta de linguagem que desenvolvesse um debate em ambiente 

de aprendizagem em rede. 

Na mesma época, Jegan e Eswaran (2004) direcionaram seus esforços para 

o desenvolvimento de conteúdo para e-learning. O problema apontado pelos 

autores estava na interação entre os professores que desenvolvem o material 

didático e os programadores que efetivamente o tornam digital. A consequência 

dessa lacuna é a produção de materiais pobres, pouco interativos, que não 

utilizam o potencial no meio digital para fins educacionais. Foram apresentados 

três patterns, um para cada tipo de problema, particularmente adequados à cursos 

de programação de computadores. Por fim, propuseram ainda um banco de dados 

para armazenamento e identificação de patterns. 

O primeiro pattern (DFS- DEMONSTRATE FLOW OF STEPS) atua em conteúdo 

que aborda um fluxo de passos de programação, direcionando o estudante em 

uma interface em que os parâmetros possam ser modificados de forma 

controlada. Uma aplicação com esse formato foi projetada para uma disciplina de 

introdução à programação, como ilustrado na figura 30 (a) e (b).  

Figura 30 - Aplicação executando um trecho de programa em linguagem C 

 

(a) Tela inicial para entrada de valores numéricos 
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(b) Os passos executados aparecem grafados em negrito. 
Fonte: Elaborado pela autora 

O segundo pattern (ETL – EVENT TO LEARN) foi aplicado ao desenvolvimento 

de material instrucional que precisa simular um ambiente real com várias partes 

diferentes. O problema está relacionado à visualização de todas as partes e o 

entendimento de cada uma de forma que nada seja deixado de lado pelos 

estudantes. A solução começa com a construção de uma lista de todas as partes 

e suas funcionalidades, em ordem, seguida do desenvolvimento de uma interface 

que permita que o estudante veja o objeto. Assim, o estudante poderá selecionar 

cada parte e visualizar o nome e funcionalidade do que foi selecionado. O exemplo 

dos autores também está vinculado ao ensino de programação e apresenta um 

trecho de programa em que o aluno pode selecionar uma palavra para que a 

explicação sobre sua funcionalidade seja exibida.  

O terceiro e último pattern (FSS-FORMULA SUBSTITUTION AND SOLUTION) é 

indicado pelos autores para conteúdo que requeira que o estudante execute uma 

atividade repetidas vezes para facilitar o entendimento de fórmulas. Como 

exemplo, apresentam um cálculo de juros simples após a entrada de valores para 

a taxa de juros, período e valor inicial. Vale notar aqui que a preocupação dos 

autores está na construção do material para um problema de ensino e não em 

processos, diferente dos demais apresentados até o momento e também de Mor 

(2010) e Finlay et al. (2009), que tomam como base a metodologia descrita pelo 

PPW (MOR; WARBURTON; WINTERS, 2012), apresentada na seção anterior.  

O estudo de caso descrito por Rapanta, Schadewitz e Holden (2010), 

também se destaca dos demais por analisar as interações entre os componentes 
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de uma equipe de projeto, explicitando os patterns obtidos durante produção de 

um ambiente para e-learning. Os autores identificaram 20 patterns categorizados 

em patterns relativos ao projeto propriamente dito e patterns relativos à 

comunicação entre os membros da equipe.  Questionaram, no entanto, se os 

patterns obtidos poderiam ser aplicados em outros contextos, ou se estavam 

demasiadamente enraizados na estrutura da Universidade em estudo. Utilizaram 

uma pesquisa qualitativa em que Schadewitz e Holden participaram como 

membros da equipe e Rapanta como observador externo. O método colaborativo 

utilizado na identificação de patterns incluiu pontos de vista dos desenvolvedores 

de cursos, internos, e do pesquisador externo. Com essa abordagem, os autores 

concluíram que os patterns obtidos poderiam ser aplicáveis à contextos diferentes 

daquele em que foram observados. 

Dez anos após a publicação de Goodyear (2004)  e Jegan e Eswaran (2004), 

Mor et al (2014) organizaram uma coletânea de patterns, de diferentes autores, 

voltados para o uso de tecnologia e categorizados em quatro grandes grupos: 

Projetos centrados no aluno; Comunidades de aprendizagem; Mídias sociais e 

interação do aluno em espaços sociais; Avaliação e feedback. Os patterns foram 

obtidos em um PPW e, ao invés de serem prescritivos, forneciam “soluções 

abertas para necessidades concretas” (MOR et al., 2014, p. 2, tradução nossa). 

Para cada grupo, são fornecidos um conjunto de patterns, as narrativas que 

originaram os patterns e cenários em que serão aplicados, formando assim uma 

linguagem para o tema.  

A título de exemplificação, a figura 31 ilustra um conjunto narrativa-patterns-

cenário proposto em Mor et al (2014). As narrativas são estruturadas em seis 

seções: sumário, situação, tarefa, ações, resultados e lições aprendidas. A 

narrativa denominada Facebook for design learner (LOTZ, 2014) integra o grupo 

de narrativas sobre mídias sociais como espaço de interação para aprendizado e 

descreve no sumário o objetivo da proposta em utilizar o Facebook para criar uma 

comunidade de alunos à distância como parte do projeto AtelierD112. Na seção 

“situação” está descrita a contextualização da narrativa, em que alunos de cursos 

                                            
112 AtelierD(Archieving Transformation, Enhanced Learning and Innovation through Educational 
Resources in Design): projeto com o objetivo geral de explorar usos de tecnologias digitais no 
ensino de Design a distância.  
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à distância da Open University foram convidados para um grupo no Facebook 

dedicado aos objetivos do curso. Participaram treze alunos com diferentes perfis 

e dois professores atuando como facilitadores para explorar as possibilidades do 

Facebook utilizando tarefas, algumas criadas pelos alunos e outras pelos 

professores, que encorajassem a interatividade.  

Figura 31 - Conjunto narrativa-pattern-cenário 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Mor et al (2014). 

Os alunos foram incentivados a compartilhar suas atividades enquanto 

estudavam, utilizando todos os recursos disponíveis. Os facilitadores observaram 

as ações que surgiram espontaneamente, enquanto os alunos esperavam alguma 

forma de direcionamento. Como resultado, os facilitadores identificaram algumas 

limitações técnicas do ambiente, avaliaram o comportamento dos estudantes em 

relação ao aumento da frequência das postagens e a pertinência das mensagens. 

As lições aprendidas sintetizam o que foi bom, como o exercício inicial de “quebra-

gelo”, e os pontos de atenção, como os critérios de avaliação. 

Um dos quatro patterns desdobrados da narrativa apresentada é identificado 

por FAÇA COMO EU FAÇO113 (HOLDEN, 2014, p. 221, tradução nossa), escolhido 

aqui como exemplo, apresentado por uma estrutura que inclui um sumário, a 

descrição do problema a ser resolvido com as respectivas forças, o contexto, a 

                                            
113 No original: Do as I do 



122 
 

solução para o problema no contexto especificado, informações de suporte e os 

patterns relacionados. O sumário sintetiza o que foi observado:  

[...] os alunos aprendem como se relacionar e são aculturados em 
comunidades de aprendizagem online pelos exemplos do moderador ou 
facilitador (HOLDEN, 2014, p. 221, tradução nossa).  

O problema e as forças apontam para a possibilidade de o participante não 

ter ideia clara de como interagir e, eventualmente, provocar situações de 

desconforto. Esse pattern pode ser aplicado no contexto das redes sociais, fóruns 

de discussão e ambientes virtuais de aprendizado, considerando participantes 

com diferentes perfis, mas com o mesmo objetivo. A solução para o problema 

apresentado neste contexto está na postagem de um exemplo de interação 

apropriada pelo moderador ou facilitador em diferentes momentos. As 

informações de suporte fornecidas identificam a narrativa que deu origem ao 

pattern e suporte teórico para a solução. Por fim, apresenta os patterns 

relacionados. A apresentação gráfica não é exatamente como definida nas regras 

de identificação produzidas por Alexander (1979) e, provavelmente pela 

característica do que está sendo descrito, também não apresentam fotos ou 

ilustrações. O título de cada seção aparece centralizado em letras maiúsculas sem 

qualquer outro destaque no texto. 

As propostas de novas linguagens de patterns não param de surgir. 

Seguindo as tendências de práticas na educação, Köppe et al (2015)  propuseram 

uma linguagem composta por cinco patterns, direcionada à sala de aula invertida, 

para que os alunos estivessem bem preparados para a aula presencial, exigindo 

uma mudança de atitude do docente. O conhecimento prévio é obtido pelos 

alunos, cada um em seu próprio tempo, por meio de vídeos, leituras 

complementares ou outras formas de obtenção de informação, como visita à 

museus, por exemplo. As aulas possuem um formato diferente da aula expositiva 

tradicional, pois parte do princípio que as informações necessárias já são de 

conhecimento do aluno. Os patterns apresentados neste artigo foram obtidos em 

oficinas pela experiência de docentes na prática de sala de aula invertida e na 

literatura da área. O formato adotado segue trabalhos semelhantes do mesmo 

autor (KÖPPE, 2011a). 
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A abordagem também foi utilizada no desenvolvimento de uma linguagem 

para MOOCs114 (FASSBINDER; BARBOSA; MAGOULAS, 2017) composta por 39 

patterns organizados em oito categorias, exemplificada em um estudo de caso na 

área de ensino da engenharia de software. 

Como podemos observar, existe uma produção constante de novas 

linguagens para novos ou velhos problemas relacionados às práticas 

pedagógicas. Não seria viável, nesse momento, mantermos uma relação 

atualizada do que está sendo publicado no mundo, pois, como vimos, não há uma 

referência central. Independente do teor da publicação, percebemos que o mais 

importante para uma futura unificação das linguagens é que a teoria inserida 

nessas propostas possa ser identificada. Na próxima seção iremos tratar das 

abordagens teóricas para linguagens de patterns no contexto educacional. 

4.2.4 Relatos de atividades com patterns pedagógicos 

Curiosamente, e contrariando as (nossas) expectativas, foram identificadas 

quatro publicações sobre a prática com patterns no ensino com evidências de 

implementação. Duas estão diretamente ligadas à tecnologia educacional e as 

outras duas não. 

Uma das publicações é uma tese de doutorado, mas somente o resumo está 

disponível para consulta (AMARAL, 2015). A tese discute o desenvolvimento de 

conjunto de práticas de ensino utilizando patterns pedagógicos alinhados à teoria 

de estilos de aprendizagem. O objetivo descrito foi a construção de um ambiente 

colaborativo em uma turma de 3º ano da escola técnica CEFET-MG apoiado na 

linguagem proposta por Bergin (2000). A disciplina escolhida para prova de 

conceito é da área da computação (Sistemas Operacionais) e, após um processo 

de avaliação das práticas, constataram que determinados patterns se mostraram 

adequados ao estilo de aprendizado dominante. Não há como identificar mais 

detalhes apenas com o resumo, mas podemos deduzir não haver relação com as 

tecnologias.  

A segunda publicação descreve uma possível transferência da teoria, da 

arquitetura para educação, utilizando três abordagens diferentes (BAUER; 

                                            
114 Massive open online course. 
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BAUMGARTNER, 2010).  O que torna esse exemplo interessante, mesmo sem 

tratar especificamente das tecnologias, é a preocupação dos autores em entender 

as especificidades da teoria em sua concepção original. Analisaram três formas 

diferentes de descrição de uma prática em um cenário educacional115. A primeira 

abordagem é uma descrição pura do método, sem contextualização ou motivos 

para ser utilizado. É apenas a regra de como funciona.  A segunda, apresenta o 

método em formato de pattern e a terceira, seguiu os passos de Alexander para 

investigar a natureza dos patterns pedagógicos a partir das 15 propriedades. 

Os autores utilizaram como exemplo a descrição de uma prática pedagógica 

para apresentação de trabalhos, denominada Ball Bearing Method 116 , que é 

utilizado como uma alternativa às longas e pouco produtivas apresentações de 

trabalhos de uma turma, em geral entediantes e pobres em interação. Cada 

abordagem está descrita a seguir. 

1ª abordagem: Descrição pura do método 

 Uma turma precisará estudar e apresentar padrões de e-learning e 

inicialmente devem buscar material sobre dez padrões diferentes. A turma é então 

subdivida em grupos menores que investigam um único padrão com mais 

profundidade. Metade dos participantes forma um círculo interno e a outra metade 

um círculo externo. Durante um intervalo de tempo, os membros do círculo externo 

apresentam seus achados ao “par” do círculo interno. Ao término do tempo, o 

círculo interno “roda”. Quando o ciclo se completar, os componentes (e funções) 

do círculo interno e externo são trocados e o processo recomeça. A dinâmica 

proposta está ilustrada na figura 32. 

 

 

 

 

                                            
115 A expressão “cenário educacional” foi adaptado da linguagem teatral para a representação de 

um conjunto de configurações sociais, espaciais, temporais e de conteúdo abstraindo-se 
particularidades e incluindo-se as condições necessárias para implantação (BAUER; 
BAUMGARTNER, 2010). 

116 Em português: Método de Rolamento 



125 
 

Figura 32 - Estudantes da Danube University executando o Ball Bearing 

 
Fonte: (BAUER; BAUMGARTNER, 2010) 

 

2ª abordagem: Pattern BALL BEARING 

O pattern BALL BEARING está inserido em uma linguagem, como mostra a 

figura 33, para compor a elaboração de um curso, no que diz respeito à forma de 

apresentação de trabalhos pelos estudantes. 
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Figura 33 - Ball Bearing Method: estrutura da linguagem 

 
Fonte: (BAUER; BAUMGARTNER, 2010) 

Bauer e Baumgartner (2010) apresentaram o pattern BALL BEARING em um 

formato diferente do proposto por Alexander, Ishikawa e Silverstein (2013). O 

quadro 16 apresenta uma descrição adaptada e simplificada desse pattern no 

formato “original”, começando com o nome do pattern, seguido de uma imagem 

que o represente, a definição do contexto, o problema e a solução proposta com 

informações adicionais e patterns relacionados. Vale ressaltar aqui que, apesar 

de descrito como um pattern, a solução apresentada não é geral o suficiente para 

permitir diferentes implementações e se desdobra em um formato prescritivo, não 

adequado ao modelo. 
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Quadro 16 - Pattern BALL BEARING 

BALL BEARING ** 

 

 

EM UMA AULA PRESENCIAL, QUANDO HÁ NECESSIDADE DE FLEXIBILIDADE E O TAMANHO DO GRUPO 

OSCILA ENTRE 10 E 30 ALUNOS, EXISTE UMA NECESSIDADE DE REUNIR, ESTRUTURAR, APRESENTAR E 

APRENDER NOVOS CONTEÚDOS. 

❖ ❖ ❖ 

Em apresentações sequenciais de trabalho, há um longo período de silêncio até a 
apresentação do último grupo. Mínimo de interação, cooperação e troca de experiências. 

Um cenário típico em uma turma presencial inclui uma longa sequência de apresentação de 
trabalhos. Em geral, provoca um longo período de silencio até que o último grupo termine. Esse 
cenário resulta em pouca interação e troca com os pares.   

As forças a serem equilibradas são o tempo para discussão dos temas apresentados e a pouca 
interatividade decorrente da falta de tempo, considerando que durante as apresentações, os 
alunos apenas escutam o que está sendo apresentado. No final de todas as apresentações, os 
estudantes só aprendem mesmo o próprio conteúdo apresentado. 

Portanto: 

Escolha um local com tamanho adequado para posicionar a turma em dois círculos concêntricos. 
Na fase de elaboração, explique as regras de apresentação e defina o tempo que será utilizada 
em cada apresentação (o mesmo para todos). Divida a turma em dois grupos, que serão 
posicionados frente a frente em estações de trabalho. Na fase de apresentação, distribua a turma 
nos dois círculos concêntricos. O grupo do círculo interno passa de estação em estação, em um 
intervalo determinado de tempo sinalizado pelo professor, para que o aluno da estação do círculo 
mais externo apresente seu trabalho. Define quais serão as regras de conversação. Após uma 
rodada completa, as posições são trocadas. Ao término da atividade os círculos são desfeitos e 
os resultados podem ser compilados em um texto escrito ou em um debate. 

Esse método permite aumentar a confiança do aluno, pois as apresentações são para pequenos 
grupos. Ao mesmo tempo, estimula a interação entre os pares e auxilia no próprio entendimento 
do problema, pois fala várias vezes sobre o mesmo tema. A quantidade de “rodadas” depende do 
tipo de conteúdo e da concentração da turma. 

❖ ❖ ❖ 

Para a preparação da prática, utilize o pattern GROUP FORMATION. Para receber retorno sobre a 
prática, utilize COLLECT FEEDBACK e para o preparo da apresentação, TALK/PRESENTATION. 

 
Fonte: (BAUER; BAUMGARTNER, 2010) 
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3ª Abordagem: Reflexão das 15 propriedades essenciais. 

Uma possibilidade, no contexto da educação, seria pensar nas aulas como 

centros considerando que: 

Uma aula por si tem vida e auxilia outras aulas. Cada aula é formada por 
outros centros (apresentações, questionamentos etc.) e todo o estudo 
em uma instituição de ensino tem a própria vida de acordo com a 
densidade e intensidade dessas aulas e de outros centros, como 
seminários etc. 117(BAUER e BAUMGARTNER, 2010, p. 5, tradução 
nossa) 

O cenário educacional foi analisado pelos autores em quatro dimensões: 

interação social (quantos e como interagem); espacial (ambiente em que acontece 

a interação); conteúdo (como apresentar); tempo (duração de cada atividade). 

Tomando como referências as 15 propriedades (ALEXANDER, 2002) e as 

dimensões para avaliação do método, os autores construíram o conteúdo do 

quadro 17, relacionado a abordagem geométrica da arquitetura às características 

e observações de um processo pedagógico.  

Quadro 17 - Análise do método Ball Bearing 

Propriedade Dimensões 

 
Interação 

Social 
Espacial Conteúdo Tempo 

Nível de escala 
Tamanho do 

grupo 
Tamanho da 

sala 
Pôster, 

apresentação 
5 minutos por grupo 

Centros fortes Pares 
Círculos 

externos = 
estações 

Pôster 5 minutos 

Fronteiras 
Alunos dos 

círculos interno 
e externo 

Círculo interno e 
externo 

Títulos, gráficos, 
páginas web 

Campainha (sinal para 
rotação) 

Repetição 
alternada 

Apresentação 
para todos os 
outros grupos 

Todos fazem 
parte do círculo 
interno/ externo 

Falar/Escutar 5 em 5 minutos 

Espaço 
positivo 

Aprendizado em 
pares sem 
professor 

Espaço 
suficiente para 

rotação 

Entonação, 
espaço em 

branco em torno 
do gráfico 

Pausa para o café 

Boa forma 
Grupos do 

mesmo tamanho 

Espaço 
suficiente para 

atividades 

Mesmo nível de 
dificuldade e 

detalhes 

Intervalo de tempo 
adequado para cada 

rodada 

Simetria local 
Trabalho em 

pares 
Círculo 

interno/externo 
Um poster para 

cada grupo 
O mesmo tempo para 

todos 

                                            
117 No original: Lectures themselves have life, they help one another, i.e., a student will better 

understand a certain lecture in the context of a former or/and later one, lectures are made of centers 
(presentation, questions, etc.) and the whole study at a university gets its life according to the 
density and intensity of lectures and other centers like seminars, etc. 
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Inter-relação e 
ambiguidade 

Diferentes 
papéis: 

professor - aluno 

Rotação do 
círculo 

Questões 
focadas em um 

problema 

Agendamento fixo de 
tempo e estilo de 

apresentação pessoal 

Contraste 
Professor e 

alunos 
Círculo 

interno/externo 

Produção em 
grupo x 

individual 
60 min x 5 min 

Gradiente 
Aumento da 
confiança e 

responsabilidade 

Diferentes 
posições 

promovem 
diferentes 

perspectivas 

Pequenas 
variações das 
apresentações 

levam ao 
aumento de 

conhecimento 

Repetição 
sequenciada do 

material aprendido 

Irregularidade 
Características 

individuais 

Cada estação 
possui 

particularidades 

Apresentações 
pequenas 
produzem 
resumos 
ásperos 

Gestão de tempo 
pessoal 

Ecos 
Socialização, 

incorporação de 
regras 

Protótipo de 
uma sala de 

aula adaptada 
para um método 

Intensifica 
conhecimento 

Repetição 

O vazio 
Reunir as 
pessoas 

Caminho de 
uma estação 

para outra 

Começar com 
um pôster vazio 

Períodos para 
recreação 

Simplicidade e 
paz interior 

Sem distrações 
Remoção dos 

móveis 

Exemplos 
simples e claros, 
diretos ao ponto 

Estrutura clara 

Não 
separatividade 

Consciência de 
fazer parte de 

um grupo 

Sala de aula 
como parte de 
uma estrutura 

(escola) 

Incorporado a 
um objetivo de 
aprendizagem 

Cenário como parte do 
currículo. 

Fonte: (BAUER; BAUMGARTNER, 2010) 

As relações estabelecidas entre com as 15 propriedades geométricas, em 

alguns pontos parecem um pouco forçadas e não consistente com a análise de 

outros autores, como,por exemplo, Kohls e Köppe (2015). A propriedade “nivel de 

escala” é entendida aqui como uma relação entre tamanho do grupo, da sala, e 

do tempo, enquanto para Kohls e Köppe (2015) é abordada como o “tamanho” do 

domínio de conhecimento. Essa discussão não escolhe um certo e um errado. A 

diferença fundamental é que Kohls e Köppe (2015) partiram de um conjunto com 

oito propriedades bem definidas para o contexto educacional e Bauer e 

Baumgartner (2010) da observação de um prática com critérios mais livres. 

As duas publicações selecionadas, que foram direcionadas ao uso das 

tecnologias, seguiram caminhos um pouco diferentes abordando patterns na 

construção de recursos educacionais abertos (CONOLE; MCANDREW; 

DIMITRIADIS, 2011), e em projeto de interfaces humano-computador (DEARDEN 

et al., 2002). 
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Conole, McAndrew e Yannis (2011) se afastaram das práticas de sala de 

aula e do ensino à distância para atuar na reorientação de recursos educacionais 

abertos (REA)118 utilizando patterns para aprendizagem colaborativa. A hipótese 

era que, em primeiro lugar, uma articulação mais clara do projeto de um REA 

levará a uma maior reutilização e, em segundo lugar, que diferentes artefatos de 

mediação podem ser usados para facilitar o projeto e a reutilização de REA. Um 

desse  artefatos  é um conjunto de patterns pedagógicos para a linguagem de 

patterns CSCL (Computer-supported Collaborative Learning) associada à 

ferramentas de autoria. A validação do processo veio em uma oficina onde o 

processo foi discutido e gerou uma recepção positiva para redefinição de REA 

para situações colaborativas com o a linguagem de patterns. Os autores 

identifiaram que poucos patterns são necesários para a tarefa e podem ainda ser 

aplicados em diferentes situações. 

Uma abordagem mais específica para a área da computação, porém com 

cunho educacional, foi sugerida por Dearden et al (2002), com o objetivo de avaliar 

a efetividade das linguagens de patterns em projetos participativos para 

desenvolvimento de interfaces em sistemas interativos. Foram desenvolvidas 

duas linguagens de patterns para validação da proposta. A primeira foi elaborada 

para um projeto de um site de agência de viagem utilizando patterns já publicados 

para sistemas interativos. A segunda, e que mais nos interessa nesse momento, 

trata do projeto de recursos educacionais baseados na web, abordando tanto 

questões pedagógicas quanto questões relacionadas ao projeto de interface. 

Atividades de aprendizagem foram analisadas para que o recurso adequado 

pudesse ser inserido.  

Os exemplos apresentados não esgotam os trabalhos na área, mas são 

representativos dos esforços que estão sendo feitos no contexto da Educação. A 

literatura apresenta duas lacunas importantes: a pouca empiria sobre a aplicação 

nos processos de ensino e aprendizagem e a relação com as concepções 

                                            
118  REA: “O fornecimento aberto de recursos educacionais, habilitados pelas tecnologias de 

informação e comunicação, para consulta, uso e adaptação por uma comunidade de usuários 
para fins não comerciais “ (UNESCO, 2002, p. 24, tradução nossa). 
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pedagógicas na construção dos patterns. Na próxima seção, apresentaremos a 

caracterização dos achados dessa pesquisa. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA LITERATURA SELECIONADA 

A partir das publicações selecionadas para estudo, podemos identificar uma 

forte participação daquelas que discutem fundamentos para a teoria de patterns 

aplicados ao contexto educacional (38%) e proposições para construção de 

linguagens (36%), como mostra o gráfico da figura 34. 

Figura 34 - Gráfico com distribuição de publicações por categoria 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

A amostragem utilizada para análise é representativa, porém, ao longo do 

tempo podemos constatar uma tendência no aumento das propostas de 

linguagem (CAT3). Como já mencionado, autores buscam as conferências na 

área para validar suas linguagens e os eventos possuem prazos para envio de 

artigos. Os autores enviam, em geral, fragmentos de linguagem que vão se 

complementando ao longo do tempo. É perceptível que 45% da literatura 

selecionada foi publicada em anais de congressos, o que reforça a posição. A 

figura 35 apresenta a distribuição da em função do veículo de publicação.   
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Figura 35 - Distribuição em função do veículo de publicação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Outra observação interessante é a concentração em congressos específicos 

(figura 36), principalmente para discussão de novas linguagens. Os congressos 

possuem uma função importante para consolidação de pesquisas em diferentes 

instituições de ensino, o que justifica a concentração encontrada. 

 

Figura 36 - Distribuição de publicações em anais de congressos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Por outro lado, identificamos uma dispersão entre os periódicos escolhidos 

para publicação (figura 37), porém com alguma concentração em periódicos 

relacionados à computação. 

 
 

Figura 37  - Distribuição de publicações em periódicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Em relação aos contextos de aplicação, podemos agrupar as publicações 

em: aula, e-learning, computação (orientação a objetos, interface etc) e tecnologia 

educacional. Todos aqueles que não eram específicos para um determinado 

contexto de aplicação estão agrupados em “não específico”. 

Fica evidente na figura 38, a maciça participação de pesquisadores oriundos 

da área da Computação ou afins, que de certa forma justifica os 54% de 

publicações relacionadas à contextos tecnológicos tanto de forma direta, como os 

direcionados à orientação a objetos, quanto indiretos, como recursos para e-

learning.   
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Figura 38 - Distribuição por contexto de aplicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As publicações relacionadas à teoria (CAT1) e a produção de linguagens 

(CAT3) se destacam, representando 40 e 34% das publicações, respectivamente. 

O que os números apresentados na caracterização da literatura nos apontam é 

um movimento contínuo no desenvolvimento dos patterns pedagógicos 

fortemente direcionado ao e-learning. Em particular, das publicações sobre 

catalogação e propostas de linguagens de patterns (CAT3), 58% são voltadas 

para e-learning. Identificamos, nessa categoria, a ênfase dada à produção de 

materiais e à relação entre docentes e estudantes. Constatamos também que 45% 

da literatura selecionada foi publicada em anais de congressos, o que reforça a 

posição de desenvolvimento do processo de construção da teoria e elaboração 

de referenciais mais homogêneos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda na fase de definição do tema dessa pesquisa, identificamos nas 

publicações na área da Educação discussões que abordavam pattern como 

subsídio para transmissão de práticas pedagógicas. Apesar da maioria dos 

autores citar o arquiteto Christopher Alexander como referência, logo na fase 

inicial detectamos uma falta de consenso e de convergência no desenvolvimento 

e utilização de patterns como forma de documentação e compartilhamento das 

práticas pedagógicas, além de pouca ou nenhuma relação com as metodologias 

de ensino. 

A definição original de patterns  (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 

2013, p. xiv) é repetida como um mantra, tanto por autores na área da 

Computação quanto da Educação, sem, no entanto, passar da visão reducionista 

da simples transmissão de conhecimento. Com essa visão, não pareceu fazer 

uma grande diferença das outras formas de registro e comunicação de práticas. 

Em especial no contexto educacional, os planos de aula e os padrões 

estabelecidos do learning design já cumpririam esse papel. Buscamos, então, a 

história por trás das práticas e relatos acadêmicos e fomos conhecer com mais 

propriedade os objetivos e expectativas do autor da teoria.  

A partir do olhar do autor foi possível compreender suas motivações e 

propósitos para o desenvolvimento da linguagem de patterns. Desde os anos de 

1960 Alexander já demonstrava preocupação com a sustentabilidade da 

arquitetura e das funções do arquiteto. Seu trabalho foi pautado na busca pelo 

bem-estar da sociedade e no papel do arquiteto nesse contexto. Na arquitetura, 

sua obra é a referência sobre o tema, assim com a linguagem apresentada em A 

pattern language  (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013) é a referência 

de patterns para arquitetura.  

Na Educação, o que se observa, é a concentração de autores e 

pesquisadores oriundos da área da Computação e que ainda trazem consigo os 

aspectos dos patterns adotados no desenvolvimento de sistemas. De uma certa 

forma, a fundamentação teórica encontrada em algumas publicações, quando 

existem, se restringem aos aspectos concretos, como a estrutura, o fato de serem 

obtidos das práticas e de resolverem problemas recorrentes. São aspectos 
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relacionados ao que os patterns fazem e não o que eles são. Falta a essência. 

Falta a inspiração humanística, que não está presente nos patterns 

computacionais. Não se trata de fazer mais rápido ou fazer com menor custo, mas 

sim de fazer melhor. Há uma componente moral na criação de ambientes 

saudáveis. Em relação às construções, os patterns são geradores de projetos 

capazes de criar ambientes agradáveis para quem irá utilizá-los, em oposição aos 

preceitos de massificação e padronização da arquitetura moderna. No contexto 

das práticas pedagógicas, poderíamos nos perguntar se estaríamos gerando 

aulas melhores, por exemplo.  

As TIC são por vezes referenciadas como alavancas potenciais para novas 

práticas pedagógicas. No entanto, é necessário que haja apropriação e motivação 

por parte do docente. Os patterns pedagógicos seriam o meio conciliador entre o 

docente e a tecnologia educacional por reduzir o tempo de absorção de novas 

tecnologias por parte do docente. Como já discutido, não é só essa a função dos 

patterns. Um aspecto positivo identificado nos relatos das práticas para mineração 

de pattern é o grau de integração e comprometimento entre os participantes. O 

processo de construção torna-se mais efetivo que o produto; por si só, um fator 

de contribuição para reposicionamento do docentes e disseminação de práticas 

pedagógicas, em especial com as TIC. Ao envolver os docentes na discussão, 

uma possível rejeição pode ser dissipada. Há registros de elaboração de oficinas 

e dos patterns obtidos nas discussões e trocas de experiências. No entanto, 

existem poucos (muito poucos!) relatos de aplicação das linguagens de patterns 

por outros que não o próprio autor, impossibilitando garantir que os objetivos das 

oficinas de mineração, ou outras abordagens para levantamento de patterns, 

sejam atingidos. Os registros das práticas elaborados de forma estruturada são, 

no entanto, importantes para que, em algum momento, possam ser 

compartilhados, atendendo assim uma das premissas da teoria de patterns.  

Adicionalmente, ainda não há um convencimento de que os patterns produzidos 

sejam realmente capazes de gerar práticas melhores.  

As concepções trazidas do que chamamos de unselfconscious, podem ser 

fortes o suficiente para não permitir a quebra do estigma do “aprendemos assim, 

ensinamos assim”. Não são também tão evidentes para que possam ser 

transferidas aos patterns. Um exemplo interessante da arquitetura, e apropriado 



137 
 

para essa discussão, são as salas de aula mal projetadas e que mesmo assim se 

repetem ao longo do tempo (ALEXANDER, 1979, p. 233). 

Embora alguns autores insistam em relacionar a abordagem de patterns na 

computação com o que foi proposto na arquitetura, existem diferenças estruturais 

entre as áreas, começando pelos objetivos. A linguagem de patterns foi 

originalmente desenvolvida para que qualquer pessoa pudesse projetar sua 

própria casa; na computação, os patterns são direcionados apenas a 

desenvolvedores de software. Nas publicações selecionadas, no contexto da 

educação, observamos diferentes públicos-alvo: professores, projetistas de 

materiais pedagógicos e de e-learning. Nesse aspecto, se aproximaria da 

computação, com apenas uma ressalva: professores podem ser tanto experientes 

como novatos. Podemos considerar, dessa forma, que pattern pedagógicos 

também são direcionados aos não-profissionais, levando em consideração que 

não é obrigatório ter formação específica em docência em alguns estágios, como 

no nível superior. 

A função de comunicar “boas práticas” encontra eco em todas as áreas.  A 

diferença está no que é compartilhado e como é compartilhado. São os pontos 

sensíveis da teoria. No âmbito da computação, há um vocabulário comum e 

inequívoco para desenvolvimento de sistemas. Quando um desenvolvedor diz “a 

solução para isso é um “observer”, referindo-se ao pattern em que um objeto é 

informado se o estado de outro objeto for modificado, os demais entendem 

exatamente como e por que deve ser feito. Qual seria, por exemplo, a diferença 

entre um pattern e um plano de aula compartilhado? A resposta mais imediata é: 

patterns não são implementações. Descrevem “quando, como e por que” alguma 

coisa deve ser criada, mas não cria. Analogamente, na arquitetura não há 

diretrizes sobre quantidades e materiais para uma construção. Também na 

computação, não são programas em uma linguagem de programação específica 

e sim orientações estruturais de como escrever o programa. Essa é a principal 

razão para não utilizarmos o termo “padrão”; pois não são “carimbos” de soluções. 

Além disso, não são prescritivos. Se há uma única forma de fazer algo, então não 

é um pattern. Se não existem forças, também não é um pattern.  
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A falta de convergência entre as propostas de elaboração de patterns 

pedagógicos de diferentes autores, inclusive em relação a sua estrutura, dificulta 

uma comparação generalista com os aspectos da teoria de Alexander, como foi 

feito com a computação. A comparação apresentada no quadro 18 aborda os 

mesmos aspectos em termos de tendências, considerando a evolução das 

publicações. 

Quadro 18 - Patterns: Arquitetura x Educação 

Linguagem de patterns (Alexander) Patterns pedagógicos 

Nos diz o que projetar Nos diz o que projetar  

Direcionado para o público em geral Direcionado para professores, iniciantes ou não, 
e projetistas (designer instrucional) 

Delega decisões de projeto para o usuário Delega decisões para o docente ou projetista 

Organizados em uma Linguagem Em geral Organizados em uma Linguagem 

Melhoram a qualidade de vida das pessoas  Documentam práticas pedagógicas 

Desenvolvimento top-down (unfolding) Não definido 

Generativo: o que fazer e como fazer Pode ou não ser generativo 

Um bom projeto é “vivo” e integral Não definido 

Ênfase na qualidade de vida Ênfase na representação das práticas 

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir dessa comparação, podemos questionar se o caminho proposto por 

Alexander deveria ser seguido exatamente como na arquitetura. Até mesmo na 

área de origem, os projetos realizados com patterns foram desenvolvidos sob a 

orientação do próprio autor, e não por não-arquitetos. Na computação, no entanto, 

a adequação mais restrita aos propósitos da área fez com que a teoria fosse 

amplamente utilizada.  

O que os números apresentados na caracterização da literatura nos apontam 

é um movimento contínuo no desenvolvimento dos patterns pedagógicos 

fortemente direcionado ao e-learning. É possível identificar, em especial nas 

publicações que desenvolvem linguagens de patterns (CAT3), a ênfase dada a 

produção de materiais a relação entre docentes e estudantes.  

Em particular, as produções relacionadas ao e-learning identificam, mesmo 

que parcialmente, duas das cinco categorias discutidas por Coll, Mauri e Onrubia 

(2010), apresentadas na introdução: TIC como mediadora de atividades conjuntas 

para apoio os alunos e TIC como configuradores de ambientes ou espaços de 

trabalho e de aprendizagem virtuais para autoinstrução. As propostas 

apresentadas são distintas para contextos com as TIC e contextos sem as TIC, e 
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ainda diferentes quanto à intenção de uso das TIC, o que não acontece nem na 

arquitetura, nem na computação. Na arquitetura, uma mesma linguagem é 

utilizada como referência independentemente do tipo de construção. Da mesma 

forma, na computação o catálogo GoF é utilizado para desenvolvimento de 

qualquer tipo de sistema.  

O conceito de representação das práticas está presente em ambos os 

aspectos, com ou sem e-learning, mas de formas tão diferentes que fica difícil 

chegar a um nível de abstração que permita generalizá-los. Esse pode ser um 

caminho a ser seguido. A computação abriu mão de aspectos que não considerou 

adequados ou pertinentes, e dessa forma, tornou a teoria aplicável e com 

resultados comprovados. Não há razão, então, para não pensarmos em conjuntos 

distintos para mineração e produção de linguagens de patterns pedagógicos. 

Quando falamos em materiais, por exemplo, temos um público alvo mais parecido 

com o da computação, representado pela figura de um designer instrucional e 

quando a ênfase no planejamento de uma aula, nos aproximamos de Alexander 

se considerarmos que um professor pode não ter uma formação específica em 

docência (muito comum no ensino superior). 

Existem lacunas para a efetiva utilização dos patterns nos processos de 

ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere a práticas que possam 

realimentar e consolidar as linguagens existentes. Acreditamos que sejam 

questões para estudos futuros e que tenhamos fornecido subsídios para que 

novas explorações sejam realizadas. 
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APÊNDICE A – Categorização das publicações selecionadas 
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6 Eliciting design patterns for e-learning systems 
(RETALIS; GEORGIAKAKIS; 
DIMITRIADIS, 2006) 
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Evolving Pedagogical Patterns: The Work of the 
Pedagogical Patterns Project  

(SHARP; MANNS; ECKSTEIN, 2003) 1 
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Lecture Design Patterns: Improving the Beginning 
of a Lecture  

(KÖPPE; PORTIER, 2014) 3 
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Lessons learnt in mining and writing design 
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(KOHLS; UTTECHT, 2009) 1 
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(WINTERS; MOR, 2008) 2 
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(SILVA et al., 2018) 6 
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(BAUER; BAUMGARTNER, 2010) 4 
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The role of CSCL pedagogical patterns as 
mediating artefacts for repurposing open 
educational resources 
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2011) 
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(GOODYEAR, 2004) 3 
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(FINLAY et al., 2009) 3 
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(MCANDREW; GOODYEAR, 2006) 1 
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(BAGGETUN; RUSMAN; POGGI, 2004) 2 

24 
Analysis of Design: an exploration of patterns and 
pattern languages for pedagogy 

(FINCHER, 1999b) 1 
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26 Pedagogical Patterns: their place in the genre (FINCHER; UTTING, 2002) 1 

27 Using pattern languages in Participatory Design (DEARDEN et al., 2002) 5 

28 
Guess my X and other techno-pedagogical 
patterns 

(MOR, 2008) 3 

29 
Patterns: using proven experience to develop 
online learning 

(JONES; STEWART; POWER, 1999) 1 

30 
Dealing with abstraction: case study generalisation 
as a method for eliciting design patterns 

(WINTERS; MOR, 2009) 2 

31 
Embedding design patterns in a methodology for a 
design science of e-Learning 

(MOR, 2010) 3 

32 
Participatory pattern workshops: a methodology 
for open learning design inquiry 

(MOR; WARBURTON; WINTERS, 2012) 2 

33 
Using design patterns to develop and share 
effective practice 

(MOR et al., 2014) 3 

34 Participatory Patterns Workshop Resource Kit (MOR; WINTERS; WARBURTON, 2010) 2 

35 
Practical design patterns for teaching and learning 
with technology 

(MOR et al., 2014) 3 

36 
Design and communication patterns observed in 
an e-learning design team: a case-study 

(RAPANTA; SCHADEWITZ; HOLDEN, 
2010) 

3 

37 
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Language for MOOCs 

(FASSBINDER; BARBOSA; MAGOULAS, 
2017) 

3 

38 A systematic mapping on pedagogical patterns (FIORAVANTI; BARBOSA, 2016) 1 

39 
Academius: uma ferramenta web para a 
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(AZEVEDO, 2014) 6 

40 
Evaluating the applicability of alexander’s 
fundamental properties 
to non-architecture domains 

(KOHLS; KÖPPE, 2015) 1 

41 

iPlan - Uma linha de produtos de software 
baseada em padrões pedagógicos para gerar 
planos de aula em ambientes de aprendizagem 
via web 

(PRADO, 2015) 6 

42 
Uso de Padrões Pedagógicos em Consonância 
com Estilos de Aprendizagem: um levantamento 
centrado no Ensino Técnico Profissionalizante 

(AMARAL, 2015) 4 

43 
Flipped Classroom Patterns - Designing Valuable 
In-Class 
Meetings 

(KÖPPE et al., 2015) 3 

44 Learning, Technology and Design (GOODYEAR; RETALIS, 2010) 1 

45 Patterns for Classroom Education (ANTHONY, 1996) 3 

46 
Seminars: A pedagogical Pattern Language about 
teaching seminars effectively 

(FRICKE; VÖLTER, 2000) 
 

3 

47 
A contextual framework for identifying instructional 
design patterns 

(GIBBONS, 2010) 1 

48 Pedagogical patterns: Advice for educators (BERGIN et al., 2012) 3 

49 Writing Patterns (BERGIN, 2013) 1 

50 Fourteen Pedagogical Patterns (BERGIN, 2000) 3 

Fonte: Elaborado pela autora  



152 
 

APÊNDICE B – As 15 propriedades geométricas 

Propriedade Exemplo ilustrativo Descrição 

Níveis de 
escala 

 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 149) 

Variações de tamanho que se 
relacionam harmonicamente.  
Apresenta variações 
importantes no tamanho das 
áreas, como nos ladrilhos em 
Meshed (Irã) 
 
 
 

Centros fortes 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 151) 

Forma como um centro requer 
uma espécie de “campo de 
forças” criado por outros centros 
apresentando certa simetria, 
como ilustrado pela Mesquita de 
Kairouan. 
 
 

Fronteiras 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 158) 

Forma como um “campo de 
forças” é fortificado; une um 
centro a outro. As fronteiras 
integram o centro ao ambiente 
justamente por destacá-lo do 
que está ao redor (Depósito 
norueguês) 
 
 
 



153 
 

Repetição 
Alternada 

 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 168) 

Forma como um centro é 
fortificado pela inclusão de 
outros centros intercalados 
sucessivamente, como a 
repetição de elementos 
intercalados no bordado grego 

Espaço 
positivo 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 176) 

Forma “vazia” entre um centro e 
outros imediatamente adjacente 
a ele no espaço, como mostra os 
espaços que definem a forma do 
corpo da obra de Matisse. 

Boa forma 

 

 
 

Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 182) 

Como a força de uma estrutura 
depende da coerência dos 
centros que a compõe 
recursivamente, como no tapete 
persa. 
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Simetria local 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 188) 

Forma com que a intensidade de 

um determinado centro é 

aumentada pela simetria local 

dos centros que o compõem. A 

simetria acontece em pequenos 

espaços deixando o todo flexível 

e adaptável, como no 

Fragmento de trabalho em 

azulejos.  

Inter-relação e 
ambiguidade 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 199) 

Forma com a intensidade de um 

centro pode ser aumentada 

quando conectado a outros 

centros fortes através de um 

terceiro conjunto de centros que 

pertencem a ambos 

ambiguamente. Nas Mimosas 

(Pierre Bonnard) a iluminação é 

fruto da relação entre as hastes 

e as folhas amarelas. 

 

Contraste 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. ?) 

Forma com que um centro é 

reforçado pela nitidez da 

distinção entre as próprias 

características e as dos centros 

circundantes. No portão, o 

contraste entre o espaço e a 

estrutura, e no painel, o 

contraste de cores. 

 



155 
 

Gradientes 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 206) 

Forma com um centro é 

fortificado por uma sequência 

gradual de centros de diferentes 

tamanhos, gerando um novo 

centro e intensificando seu 

“campo” e adaptando-se às 

mudanças. A casa tem janelas 

que variam de tamanho, do topo 

à base. 

 

Irregularidades 

 
 

Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 212) 

Maneira como o efeito de campo 

de um determinado centro extrai 

sua força das irregularidades nos 

tamanhos, formas e arranjos de 

outros centros nas 

proximidades. Os azulejos da 

Azulejos pintados à mão da 

mequita de Kairowan parecem 

ter sido displicentemente 

misturados, fornecendo 

naturalidade ao conjunto. 

 

Ecos 

 
 

Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 219) 

Forma com que a força de um 

determinado centro depende da 

similaridade dos centros que o 

compõem, formando um único 

centro coeso, com as casas da 

Thyanboche Monastery - Mount 

Everest que, com os seus 

diferentes ângulos, refletem as 

montanhas. 
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O vazio 

 
 

Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 222) 

Maneira com que a intensidade 

de cada centro depende da 

existência de um centro vazio em 

algum lugar em seu campo, 

como o vazio profundo no centro 

do tapete de orações Ghiordes. 

 

Simplicidade e 
calma interior 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 226) 

Forma com que a força de um 

centro depende da sua 

simplicidade, diminuindo o 

número de centros diferentes em 

seu interior, enquanto aumenta o 

peso desses centros. A 

simplicidade, nesse contexto, 

não está relacionada 

diretamente às formas simples, 

como no exemplo do Armário 

Shaker, mas à remoção do que 

não é necessário. 

 

Não 
separatividade 

 
Fonte: (ALEXANDER, 2002, p. 11) 

Forma como um centro é fundido 

- por vezes até mesmo de forma 

indiferenciada - com os centros 

que formam os seus arredores, 

como a torre de Wild Goose 

(China) integrada ao ambiente.  
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ANEXO A – Pattern 105: Orientação solar para espaço externo 

Fonte: (ALEXANDER; ISHIKAWA; SILVERSTEIN, 2013, p. 513-516) 

 

 

... entre as ideias genéricas sobre implantação que o padrão (sic) EDIFICAÇÃO 

MELHORANDO O SÍTIO (104) sugere, este parâmetro orienta a implantação básica da 
edificação e das áreas externas ao seu redor quanto ao sol. 

 

❖ ❖ ❖ 

 

As pessoas usam os espaços externos se eles forem ensolarados e não os 
utilizam se estiverem na sombra, exceto em climas áridos. 

 

Isoladamente, talvez este seja o fato mais importante de uma edificação. Se a 
edificação estiver bem implantada, tanto ela quanto seus jardins serão locais alegres, 
cheios de vida e animação. Se a implantação for ruim, toda a atenção do mundo e até 
mesmo os mais belos detalhes não evitarão que ela se torne um local sombrio e 
silencioso. Em todas as cidades, centenas de hectares formam áreas inúteis por 
estarem ao sul das edificações (no hemisfério sul) e nunca pegarem sol. Isso é 
verdade tanto para edificações públicas como para casas privativas. O edifício do 
Bank of America recentemente construído em São Francisco - uma edificação 
gigantesca projetada por um grande escritório de arquitetura - tem sua praça no lado 
norte (hemisfério norte). Ao meio-dia, a praça continua vazia, pois as pessoas comem 
seus sanduiches do outro lado da rua, no lado sul onde está o sol. 
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Um espaço externo com orientação norte (no hemisfério norte) 

O mesmo se aplica às casas privativas. A forma e orientação de lotes, na maior 
parte dos loteamentos, obrigam as casas a serem cercadas por espaços vazios que 
ninguém jamais usará, pois eles não recebem sol. 

Uma pesquisa feita em um edifício residencial em Berkeley, Califórnia, confirma 
esse problema de maneira inequívoca. Ao longo da Webster Street - uma rua leste-
oeste - 18 das 20 pessoas entrevistadas disseram que aproveitavam apenas a parte 
ensolarada de seus pátios. Metade dessas pessoas moravam no lado norte da rua 
(hemisfério norte) - essas pessoas não usavam seus quintais, mas se sentavam no 
pátio da frente, junto à calçada, para pegar o sol que vem do sul. Os pátios voltados 
para o norte eram usados principalmente como depósito de entulhos. Nenhuma das 
pessoas entrevistadas indicou preferência por um pátio sombrio. 

 

 
Espaços externos orientado para o sul (no hemisfério norte) 

A pesquisa também corroborou à ideia de que as áreas ensolaradas não serão 
usadas se houver uma longa faixa sombreada junto à casa, pelo qual as pessoas 
devem passar para chegar ao sol. Quatro quintais virados para o norte eram grandes 
o suficiente para pegar sol nos fundos. Em apenas um destas casas a área ensolarada 
era utilizada, pois era a única na qual era possível chegar ao sol sem passar por uma 
longa faixa de sombra. 

Embora a ideia dos espaços externos orientados para o norte (no hemisfério sul) 
para o sul (no hemisfério norte) seja simples, tem grandes consequências, e deverão 
ser feitas grandes mudanças ino uso do solo para que dê certo. Por exemplo, os 
bairros residenciais teriam que ser planejados de forma bastante diferente daquela 
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que hoje é a usual. Os lotes deveriam ser mais compridos no eixo norte-sul e as casas 
estariam na extremidade sul (no hemisfério sul).  

 
Um loteamento com parcelamento diferente para uma boa insolação. 

Observe que esse padrão foi desenvolvido na área da Baía de São Francisco. É 
claro que sua importância varia de acordo com a latitude e a mudança climática. Em 
Eugene, Oregon, por exemplo, com um clima bastante chuvoso, a cerca de 50 ° de 
latitude, o padrão é ainda mais importante: o lado sul das edificações oferece os 
espaços externos mais valiosos nos dias ensolarados. Nos climas do deserto, o 
padrão é menos importante; as pessoas vão querer ficar em espaços externos que 
tenham um equilíbrio de sol e sombra. No entanto, lembre-se de que, de uma forma 
ou de outra, esse padrão é absolutamente essencial. 

Portanto: 

Sempre coloque edifícios ao sul dos espaços externos contíguos (no hemisfério 
sul) e mantenha os espaços externos ao norte. Nunca deixe uma faixa de sombra 
entre a edificação e a parte externa ensolarada. 

 

❖ ❖ ❖ 

Deixe JARDIM PARCIALMENTE OCULTO (111) também influencie a implantação das 
áreas externas. Faça as áreas externas positivas – ESPAÇO EXTERNO POSITIVO (106) - 
e divida a edificação em alas estreitas – ALAS PARA LUZ NATURAL (107). Mantenha os 
ambientes mais importantes no lado norte dessas alas (hemisfério sul) - LUZ DO SOL 

INTERIOR (128) e coloque depósitos, garagens etc. ao sul – FACHADA AO SUL (162). 
Quando a edificação estiver mais desenvolvida, você poderá se concentrar nos locais 
ensolarado nos quais as áreas externas e a edificação se encontram, e projetar 
espaços específicos nestes pontos, onde as pessoas poderão sentar-se ao sol – 
LUGAR ENSOLARADO (161)... 
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ANEXO B – Autorizações 
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