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UM ESPAÇO COLIVING/COWORKING: UMA NOVA PERSPECTIVA SOBRE O 

VIVER CONTEMPORÂNEO 

 

Luisa Bertolucci Coelho1  

 

RESUMO 

 
O artigo busca evidenciar as transformações dadas nas relações sociais devido ao modo de vida 
contemporâneo, conturbado, caótico e desprovido de tempo. Investiga como a atualidade 
restringe o contato pessoal, facilita cada vez mais a individualidade e como esse fator 
impulsionou a sociedade a buscar novas estratégias para gerar encontros, oportunidades de 
convívio em grupo e qualidade de vida em comunidade. Por meio disso de levantamento 
bibliográfico e estudos de caso, a pesquisa discute sobre as vantagens e atrativos do recente 
fenômeno dos chamados espaços de coliving e coworking, em que a moradia, o trabalho e o 
lazer do cenário urbano, são repensados e arquitetados em conjunto em uma microescala, em 
um mesmo local e compartilhados entre seus usuários, em prol da maior qualidade de vida e da 
possibilidade de se exercer mais vínculos.  
 
Palavras-chave: Coliving. Comunidade. Convívio. Coworking. Espaços Compartilhados. 
Vínculos. 
 

 
A COLIVING/COWORKING SPACE: A NEW PERSPECTIVE ABOUT THE 

CONTEMPORANY WAY OF LIVING 

 
ABSTRACT 
 
The article seeks to highlight the transformations given in social relations due to the way of 
contemporary life, troubled, chaotic and unprovided of time. It investigates how nowadays 
times restricts personal contact, increasingly facilitates individuality, and how this 
uncomfortable factor has prompted society to look for new strategies to generate encounters, 
opportunities for group living and quality life in a community. Through this current point of 
view the research discusses the advantages and attractiveness of the recent phenomenon called 
coliving and coworking spaces, where housing, work and leisure in the urban setting are 
rethought and architected together in a micro scale, in the same local and shared among its users 
in favor of a higher quality of life and the possibility of exercising more bonds. The elaboration 
of the article was organized through theorical research along with a case studies. 
 
Keywords: Bonds. Coliving, Community. Coworking. Shared Spaces. Socializing. 

                                                           
1 Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicesumar.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A arquitetura tem como uma de suas principais funções promover o bem-estar de seus 

usuários. Os espaços criados são responsáveis pelas relações e usos ali possíveis de acontecer, 

o que qualifica o ato de projetar como estabelecer um palco de teatro em que os próprios atores 

dão o enredo da peça no mesmo momento em que ela acontece, possibilitando, portanto, criar 

diversos rumos e cenários imagináveis.  

Entretanto, vivemos em uma época em que os scripts parecem escritos e prontos para 

serem atuados em muitos dos espaços projetados atualmente. Não há espontaneidade do 

imprevisto ou da reformulação da narrativa, visto que, ela acontece já predestinada. 

Concomitante a este fato, a atualidade foi tomada pelos estímulos incessantes de uma vida que 

acontece sem tempo. Com tempo reduzido para contatos, bem como para troca de experiências, 

sem tempo para conhecer o outro, sem tempo de estabelecer vínculos e sem tempo para nós 

mesmos, os trilhos do dia a dia são percorridos quase que automaticamente. O individualismo 

passa a ser cada vez protagonista nas relações sociais, os laços são deixados de lado, pois na 

rotina agitada, se torna mais fácil administrar conversas virtuais por meio de um click do que 

despender tempo para encontrar alguém à uma comunicação pessoal.   

O contexto contemporâneo, demonstra que as oportunidades de convívio estão cada vez 

mais restritas, porém, este movimento societário é fundamental e sua falta é, constantemente, 

sentida. Nesse sentido que busca compreender a importância de lugares em que o senso de 

grupo é estimulado, em que as conexões sejam possíveis de se realizar, assim como a troca de 

experiências, de conhecimentos e de vivências. O objeto abordado na pesquisa trata dos 

recentes modelos de moradias compartilhadas, os chamados colivings, projetos estes que 

prometem um novo estilo de vida, baseado no senso de comunidade, flexibilidade e 

sustentabilidade. O empreendimento conta, também, em sua grande maioria, com espaços de 

coworking, caracterizado como um abrangente escritório comunitário, partilhado entre 

profissionais de diversas profissões.      

O artigo sistematiza uma concisa análise histórica aceca da construção do senso de 

sociedade e da estima atribuída, desde os tempos mais remotos na busca pelo grupo, pela 

sensação do pertencimento e pela identidade comunal. Além disso, elucida sobre os conceitos 

e funções de um espaço de coliving e coworking, desde seus primeiros ensaios até a sua 

demanda atual. A relevante noção das considerações que o novo urbanismo se baseia, assim, 

 
 

como o protagonismo dos centros urbanos são elementos vitais, também analisados no artigo 

seguidos de um estudo de caso e outras obras correlatas estudadas.     

A partir dessa concepção é viável compreender a intrínseca ligação entre a arquitetura, 

a sociedade, a cidade e a qualidade de vida, para, assim, tornar clara a compreensão da 

importância da construção de espaços abertos ao público, com diversificadas funções, com 

layouts flexíveis, para possibilitar os mais diversos usos pelos seus usuários, com áreas 

permeáveis e agradáveis que encorajem e sugiram alternativas para os tão imprescindíveis 

encontros, e que, não menos importante, propicie que a arquitetura exerça a sua missão, o da 

criação do projeto no papel, e sua posterior e constante reinvenção espacial, ação e função social 

nos palcos da vida. 

 

2 COMUNIDADE E PERTENCIMENTO: ESSÊNCIA DA CONDIÇÃO HUMANA 
 
  

A ideia de viver em grupo sempre acompanhou a humanidade. Em uma breve linha do 

tempo, a pré-história revela que os homens nômades primitivos buscavam abrigo em cavernas 

como solução para sua morada transitória. Realizavam nesse espaço suas necessidades básicas, 

tais como: descanso, alimentação, refúgio às intempéries e proteção às ameaças externas. A 

evolução das práticas manuais e o maior domínio dos materiais trouxe, na Idade Média, a 

possibilidade de fixar-se em um local (IRAZÁBAL, 2001). Os homens conjuntamente em 

aldeias e feudos, puderam aperfeiçoar suas técnicas de trabalho e realizar, assim, a agricultura 

de subsistência, o que resultou, principalmente, na possibilidade da permanência na terra 

encontrada e a construção de uma primeira ideia de comunidade. 

 

Para vislumbrar o uso “comum” e cotidiano do termo comunidade, pode-se recorrer 
ao dicionário (Houaiss, 2001), em que se encontra definida como: 1) estado ou 
qualidade das coisas materiais ou das noções abstratas comuns a diversos indivíduos, 
comunhão; 2) concordância, concerto, harmonia; 3) conjunto de indivíduos 
organizados em um todo ou que manifestam, geralmente de maneira consciente, 
algum traço de união; 4) conjunto de habitantes de um mesmo Estado ou qualquer 
grupo social cujos elementos vivam em dada área, sob um governo comum e 
irmanados por um mesmo legado cultural e histórico. Para além dessa definição ainda 
pouco precisa, a palavra comunidade sugere uma forma de relacionamento 
caracterizada por altos graus de intimidade, vínculos emocionais, comprometimento 
moral e coesão social; e não se trata apenas de um vínculo passageiro. As relações 
caracterizadas como comunidade têm sua continuidade no tempo. O espaço também 
é importante na caracterização da comunidade, pois esta é localizada e envolve 
vínculos de proximidade espacial, tanto quanto de proximidade emocional. 
(MOCELLIM, 2011, p. 106). 
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  Na Revolução Industrial, datada no século XIX, levou o homem do campo às cidades 

devido aos seus atrativos promissores e a rápida ascensão dos centros urbanos. Esse movimento 

gerou uma grande explosão demográfica nas cidades, bem como uma exacerbada falta de 

moradia, resultando no surgimento de bairros precários próximos às fábricas. As habitações ali 

locadas eram capazes de abrigar um grande contingente de operários, todavia, com a qualidade 

de vida totalmente comprometida e inapropriada, devido aos pequenos espaços e a superlotação, 

a insalubridade e a pobreza.  

Dando um salto na história, recentemente os homens se encontram cada vez mais 

dispersos no quesito “comunhão”, fazendo que a individualidade toma conta do sujeito que é 

bombardeado por tantos estímulos, sobretudo pelas mídias sociais e essa se encontra como 

estratégia para recolhimento de si, bem como para administrar suas relações, majoritariamente, 

por vínculos virtuais. Na contemporaneidade, os espaços em comum se perdem em meio a 

rapidez e o volume do rápido fluxo de informações e da acessibilidade da comunicação 

eletrônica, elementos esses considerados como substitutos do convívio pessoal. Inicia-se, dessa 

maneira, um distanciamento da ideia do estar em conjunto, já que as redes de contato se tecem 

mais facilmente, porém fragilmente, através dos espaços digitais existentes hoje em dia.  

 

A expansão da cidade sobre o campo, a transformação do vilarejo em metrópole, tudo 
isso levou a um deslocamento da centralidade do modo de vida comunitário. Com a 
ampliação dos contatos, mas com a diminuição de sua importância – e considerando 
a quantidade de pessoas com que um cidadão de uma cidade tem de lidar sem manter 
vínculo afetivo, principalmente se comparado com o morador de um vilarejo –, a 
pessoalidade da comunidade foi perdendo espaço para a impessoalidade da metrópole. 
Com a diversidade que se faz presente no aumento do número das pessoas vivendo 
em uma região e com a impossibilidade de sua limitação territorial – dado que os 
meios de comunicação e transporte tornam possível uma integração cada vez maior 
dos territórios globais –, ocorre a ampliação da individualização. Os indivíduos de 
uma metrópole dispõem de ampla gama de escolhas e opções; no entanto, carecem de 
uma vida orientada por códigos morais específicos e bem delimitados, típicos da 
comunidade (MOCELLIM, 2011, p. 107) 

 

Cada vez mais a carência da conexão presencial invade a consciência, e a necessidade 

e os desejos dos homens é de produzir encontros, momentos, contatos presenciais, troca de 

conhecimento e experiência.  Um debate se faz pertinente para se pensar na reconstrução dos 

espaços, lugares estes que ofereçam e estimulem a possibilidade de retomar o senso de coletivo. 

Nessa compreensão, Bauman (2001) caracteriza a sociedade dentro da “ modernidade líquida, 

em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos – um amor líquido. 

A segurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e 

ao mesmo tempo mantê-los frouxos. (BAUMAN, 2001, p. 44) 

 
 

  É nesta busca do resgate dos laços humanos, do senso de pertencimento à um grupo, da 

coletividade e da possibilidade de encontros, contatos, trocas e por fim de formar comunidades, 

que o conceito do coliving e do coworking se estrutura enquanto espaço em que o habitar, o 

trabalhar ou apenas o estar, nutre a construção dos vínculos sociais em seus diversos espectros. 

2 COLIVING, COWORKING: COMPARTILHAR  
 

Compartilhar se faz palavra-chave e atitude típica, cada vez mais recorrida, no século 

XXI. Essa atitude se torna tão atrativa na atualidade justamente pelo fato de que a partilha se 

liga, intimamente, à concepção de reunião e de grupo, o que se faz um tema interessante para o 

indivíduo pós-moderno (ARCHDAILY, 2019).  Além da compreensão do estar junto, 

atualmente, outro conceito fundamental e requisitado que acompanha essa tendência, é o da 

sustentabilidade. O compartilhamento possibilita a reciclagem de usos diversos, como de 

espaços, de utilitários, de meios de transporte entre outros, colaborando com o meio ambiente 

e com o bolso do usuário. 

A primeira grande virada acontece quando a humanidade deixa de ser nômade e 
começa a criar assentamentos praticando a agricultura. A segunda é a Revolução 
Industrial. E a terceira é agora, a era da colaboração. A primeira aconteceu em 
milhares de anos, a segunda em gerações e a terceira vai acontecer muito rápido, 
estima-se que em 20 a 30 anos. Na verdade, já está acontecendo (TOGASHIDA, 2016, 
s/p). 

É esse cenário atual, do anseio em recuperar os encontros e a socialização, que os 

espaços de coliving ganham tanta repercussão. O coliving nada mais é que uma nova forma de 

morar. O local oferece aos moradores espaços privativos, basicamente com quartos e banheiros, 

que configuram os pequenos apartamentos. Seu grande diferencial são os ambientes propostos 

para o uso em comum com os outros usuários da moradia, como a cozinha, a lavanderia, as 

áreas de lazer, essas muitas vezes com bibliotecas, salas para filmes, academia, jardins, piscina, 

sala de jogos, sala de festas, bicicletário, entre outros espaços (WIKIHAUS, 2019; LIMA, 

2017). 

O vocábulo coworking, como maiormente conhecido, trata-se de uma proposta de 

empreendimento similar à do coliving. Os coworkings permitem que várias pessoas, de diversas 

profissões, usufruam simultaneamente de um mesmo ambiente como plataforma de trabalho e 

recursos de escritório. Geralmente, a proposta agrega layouts fluídos, flexíveis e sem muitas 

divisórias, o que possibilita variados usos do espaço, de acordo com o desejo e a instância 
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solicitada. O objetivo de usufruir do mesmo espaço de trabalho incentiva a troca de ideias, a 

comunicação, a socialização, bem como oferece a oportunidade de aumentar a rede de 

networking entre pessoas e funcionários. Assim, a sugestão do coworking passou a ser 

incorporada também dentro dos colivings, complementando, portanto, o seu programa de áreas. 

A prática do coliving no Brasil ainda é recente e há poucos projetos. Em São Paulo, há 

o caso do primeiro coliving nacional, o Kaza, localizado na Vila Olímpia, e, mais recentemente, 

o Loadd localizado na zona sul paulista, um empreendimento previsto para 2021, assim como 

outro na cidade Porto Alegre, dentro do edifício Teatro Cine Presidente na Avenida Benjamin 

Constant.  

Apesar de ser um movimento atual e pouco conhecido, a prática já é antiga e nasceu na 

década de 1970 na Dinamarca na onda do movimento hippie com os ideais de colaboração e 

integração.  

 

Apesar de extremamente atual, o conceito de coliving teve origem em 1972. Tudo a 
partir de Sættedammen, o primeiro projeto cohousing (termo similar ao coliving, que 
se refere ao compartilhamento de habitações) do mundo. Em uma comunidade com 
35 famílias, na Dinamarca, a ideia era manter as moradias privadas e compartilhar 
espaços de convivência e atividades, como refeições e limpeza de ambientes, com o 
objetivo de estimular o relacionamento entre vizinhos. Acreditando nesse modelo de 
habitação, em 1988, o arquiteto norte-americano Charles Durrett passou a adotar a 
filosofia em empreendimentos nos Estados Unidos. Até hoje mantém a The 
Cohousing Company, uma organização que acredita no convívio compartilhado como 
elemento essencial para uma sociedade mais sustentável (WIKIHAUS, 2016). 

 

 A arquiteta Lilian Lubonchinski é uma das expoentes do fenômeno de moradias 

compartilhadas no Brasil e é fundadora de uma consultoria chamada Cohousing Brasil. 

Segundo ela “O que está acontecendo hoje é um movimento mundial muito lindo, uma 

transição para outro modo de habitar o planeta. Há um anseio humano em recuperar o que foi 

sugado pelo sistema. É uma transformação onde tecer vínculos comunitários é essencial” 

(LUBONCHINSKI, 2016). A tendência do coliving atinge, principalmente, aos mais jovens 

pertencentes à geração Y ou os chamados millenials. O público alvo em questão busca relações 

significativas, e, colocam com maior valor a qualidade nas experiências do que na posse dos 

bens.  

O contexto social atual mostra, ainda, que as pessoas estão mais conscientes e 

colaborativas, assim como estão mais aptas a compartilhar. Juntamente a esse fato, a velocidade 

e a alta carga de estímulos da realidade contemporânea, impõe um novo estilo de vida, em que 

o conforto, a funcionalidade e a qualidade de vida devem ser priorizadas para que o essencial 

não se perca na turbulência do dia a dia agitado.  

 

A ideia de comunidade é o suprassumo do conceito, já que leva em consideração as 
necessidades de compartilhamento entre diferentes pessoas, que habitam esses 
espaços. Do ponto de vista econômico, o co-living apresenta-se como uma excelente 
opção, é comum que empreendimentos projetados baseados no conceito sejam 
construídos com materiais de baixo impacto ambiental e contenham sistemas de 
reaproveitamento de água e captura de energia renovável, o que acarreta em imóveis 
mais econômicos e acessíveis. (REVISTA CATARINA, 2018, p. 2). 

 

O resgate pela convivência, deixada de lado pelos laços digitais, encontra sucesso na 

iniciativa. O fato se dá por meio da proposta de locais de múltiplos usos que estimulam 

estabelecer novas relações e diversos contatos, proporcionando, dessa forma, troca de 

experiências com pessoas de qualquer lugar do mundo e de diferentes faixas etárias. Ainda, 

propõe a interação e a proximidade, a praticidade de ter a opção do local de moradia juntamente 

com o recinto de trabalho, a funcionalidade, a reciclagem dos espaços e de, algumas vezes, 

utilitários compartilhados, o consumo consciente de recursos naturais e, principalmente, a 

construção de uma comunidade em harmonia que pode ser estabelecida sem perder a 

individualidade. 

O projeto deste âmbito tem como fundamentação desbancar a individualização, o 

desperdício e oferecer um modo de vida mais simples e prático, ainda com a viabilidade de 

residir de forma mais econômica em localizações centrais e privilegiadas das cidades visto que 

muitos empreendimentos do ramo buscam implementar o conceito de sustentabilidade e de 

economia colaborativa em sua concepção.  

A implantação de um edifício de coliving e coworking deve, portanto, ser 

estrategicamente inserido em uma localidade de prestígio da cidade, como os concorridos 

centros urbanos, visto que ali há a acessibilidade às múltiplas funções das cidades. Porém, há 

também o intenso trânsito diurno e a passagem de pedestres para o mero deslocamento, já a 

vida noturna da região é erma, inexistente. Os espaços de estar e lazer centrais foram deixados 

de lado, configurando essas áreas como caminho para os sujeitos e não para se habitar de fato, 

apesar do seu grande potencial para tal. Sendo assim, o conceito deste tipo de empreendimento 

vai ao encontro das tendências urbanísticas que sugerem a promoção de movimento e de vida 

das áreas centrais de forma saudável e diversificada, priorizando o uso da localização para fins 

sociais, de lazer e de encontro. 
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Portanto, a proposta de cidades mais compactas e com mescla de usos concentrados em 

uma mesma localidade, foi contrária às ideias do urbanismo moderno e buscou criar o conceito 

que tem predominado atualmente no cenário das “cidades modelos”, aquelas que buscam maior 

sustentabilidade e qualidade de vida. 

Os projetistas do Novo Urbanismo, cujo estilo lhes conferiu também o dístico de 
Neotradicionalismo, ou Urbanismo Sustentável, estão a favor de comunidades mais 
pequenas e densas que os subúrbios tradicionais, com limites definidos e onde exista 
uma adequada mescla de funções que incorporem espaços de recreação, comerciais, 
institucionais e de serviço, em estreita vinculação com residências de vários tipos. 
Estas habitações estariam acessíveis a diversos grupos socioeconômicos, e seriam 
apropriadas de maneira em que propiciem a diversidade também em termos de idade, 
sexo, raça, etc. As viagens para fora da vizinhança são minimizadas, reduzindo a 
dependência do carro e a contaminação e o consumo de energia que esta gera. As 
distâncias de um lugar a outro poderiam ser percorridas a pé, e se podia chegar 
caminhando até às estações de transporte público (ônibus, trens, metrôs e outros, 
segundo o caso), que conectem com outras comunidades similares. Todas estas 
características propiciariam o caráter único do lugar e a sensação de pertencimento à 
comunidade do grupo de habitantes que ali convivem. (IRAZÁBAL, 2001) 

Diante ao exposto, é possível apreender o apreço, a importância e a busca pela qualidade 

de vida proporcionada de forma prática e simples. Pode-se aferir que a obtenção de maior 

satisfação se dá pela não perda de tempo em situações desnecessárias, tais como: trânsito após 

um dia corrido de trabalho para volta à casa, quando não se necessita deslocar por grandes 

distâncias para fruir de um ambiente de lazer ou entretenimento. Quando o espaço público, por 

si só, supera beneficamente os limites do seu recinto privado, cria-se particularidades e prazeres 

tão bons quanto ao seu próprio âmbito individual, corroborando à segurança, ao bem-estar, à 

qualidade do ar, à natureza, aos cenários, à vizinhança, aos atrativos oferecidos na região, à boa 

caminhabilidade, dentre outros elementos. 

Assim, os espaços de coliving buscam consolidar a tríade entre moradia, lazer e trabalho, 

considerados pilares básicos da rotina diária de uma pessoa. Pode-se assimilar a prática do 

coliving como uma cidade em miniatura, reduzida em uma escala de pequeno porte para servir 

os seus usuários de forma funcional e satisfatória. Dessa forma, seu público é privilegiado no 

quesito da comodidade, da vida em comunidade e do exercício profissional.  

Entretanto, um projeto de coliving não é idealizado para criar barreiras à cidade e de 

“pequena urbanização”, mas, ao contrário: a concepção do compartilhamento oportuniza um 

local que venha agregar a função social cuja cidade deve cumprir para com a sua população, 

resgatando a importância da garantia de diversos usos em um conjunto espacial, estimulando a 

cidade a exercer o mesmo feito em uma macro escala, ou seja, em sua realidade urbana.  

 

Os colivings devem ser estruturados de modo mais abertas, abrangendo a uma maior 

parcela populacional, a fim de propiciar áreas agradáveis de uso comum, sejam essas de 

permanência ou passeio/trajetória. O intuito é de que elas se mantenham com constante 

movimento e que efetivem, espontaneamente, múltiplos propósitos. 

 

Cidades e vilas deveriam reunir um amplo espectro de espaços de usos público e 
privado para beneficiar seus cidadãos de quaisquer classes sociais. Habitações 
econômicas deveriam ser distribuídas homogeneamente pelos bairros, para aumentar 
as oportunidades de trabalho e evitar a concentração da pobreza”. Quanto a este 
parágrafo, saliento que propiciar habitação digna para todos os cidadãos desta 
República é tornar o mundo um pouco mais justo e certamente, obrigação do Estado. 
Já quanto a diversidade social e étnica, esta virá com políticas habitacionais de 
inclusão das Habitações de Interesse Social no tecido urbano dos bairros das classes 
A e B. O sentido de vizinhança seria dado pelo compartilhamento do espaço público 
e a proibição de condomínios fechados (OLIVEIRA, 2007). 

Ainda sobre o conceito urbanístico, outro assunto fundamental é de recuperação dos 

centros urbanos. Recuperar a cidade em sua vitalidade, no movimento local diurno e noturno, 

na segurança e, principalmente, no uso do solo em seus diversos aspectos. Na década de 1950, 

com a inserção do automóvel e com os crescentes atrativos dos centros urbanos, houve um 

massivo deslocamento do campo para a cidade, fenômeno denominado de êxodo rural. O centro 

se tornasse a região mais valorizada da urbe e, também, o foco dos maiores investimentos em 

infraestrutura. Essa mudança não aconteceu de forma simultânea e igualitária para toda 

sociedade, sobretudo, às classes mais frágeis da sociedade.  

Nesse momento de alta especulação imobiliária da região central, as classes mais baixas 

são transferidas para as periferias dos municípios, cuja infraestrutura não era completamente 

acessível, o que fez com que o Estado tendo que o Estado, portanto gastar muito mais com o 

avanço destes equipamentos para os locais totalmente desprovidos para se habitar. Se inicia, a 

partir desse cenário, os primeiros traços do espraiamento urbano e do crescimento urbano no 

sentido horizontal, surgindo assim a segregação social, as comunidades isoladas e as grandes 

manchas urbanas, responsáveis por desconectar as funções da cidade tecidas em sua malha 

esgarçada e indiferenciada.  

 

A resposta do Estado para esta questão fundiária é a criação de conjuntos habitacionais 
populares, porém estas edificações estão localizadas em áreas completamente 
inapropriadas para a instalação de uma habitação digna para quaisquer populações. 
Estes condomínios encontram-se nas áreas mais distantes do centro social da cidade 
e este tipo de ocupação, incentivada pelos governos nas suas três esferas do poder 
(federal, estadual e municipal), acaba por fazer com que a sociedade destine parte do 
dinheiro arrecadado para uma tentativa, na maioria dos casos, fracassada da extensão 
da infraestrutura urbana até aquela região. Nas décadas de 80 e 90 o que se vê é um 
número significativo da população urbana, principalmente aquela em situação de 
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3 UMA ANÁLISE SOBRE A MALHA URBANA FUNCIONAL E A IMPORTÂNCIA 

DO RESGATE DOS CENTROS URBANOS  

 

O ato de idealizar espaços arquitetônicos de qualidade não está somente vinculado à 

categoria do projeto ou ao seu programa de necessidades, visto que, entre outros múltiplos 

fatores, entender e levar em conta as questões urbanísticas do local de implantação da 

edificação, é imprescindível para o bom resultado e funcionamento da construção, bem como 

para possibilitar benefícios para o seu entorno, para a sua cidade e, principalmente, para a sua 

população.  

O Novo Urbanismo é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, em 1980, para o 

objetivar o desenvolvimento sustentável das cidades, em seu aspecto social, econômico e 

ambiental. Nesse contexto fora elaborado um documento denominado como Carta no Novo 

Urbanismo (CNU), que propõe restaurar a relação entre o homem e a cidade, para garantir o 

direito à urbe de forma igualitária e de qualidade, com fácil acesso a todas esferas da 

necessidade humana em uma mesma localidade, seja essa de lazer, de saúde, de moradia ou de 

trabalho. Elementos como mobilidade urbana na escala do pedestre e a ocupação do solo que 

deve ser feita com ênfase nos espaços públicos também são mencionados na Carta, promovendo 

à todas as classes sociais a facilidade de acesso e de usufruição dos espaços e dos usos diversos 

disponíveis na conformação urbana. 

 
 

Cidades e vilas deveriam reunir um amplo espectro de espaços de usos público e 
privado para beneficiar seus cidadãos de quaisquer classes sociais. Habitações 
econômicas deveriam ser distribuídas homogeneamente pelos bairros, para aumentar 
as oportunidades de trabalho e evitar a concentração da pobreza” (...) “Atividades 
institucionais, culturais e comerciais deveriam estar integradas com os bairros e 
unidades de vizinhança, nunca isoladas em longínquos complexos de uso único”. 
Aqui, o bom senso: mais mercadinhos, quitandas e feiras livres e menos mega-
supermercados, mais comércio de bairro e menos “shopping-centers”, para que 
possam ser freqüentados por pedestres e não apenas por “automobilistas”. Seria bom 
pensarmos mais nas crianças e idosos, para que não dependam tanto do automóvel 
para se locomoverem aos seus locais de atividades (escolas, parques, quadras de 
esportes, etc.) (OLIVEIRA, 2007). 

As diretrizes do Novo Urbanismo são de extrema coerência e importância para se pensar 

o desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. Adilson Costa Macedo realizou uma síntese 

dos da CNU:  

 

A Carta estabelece princípios associados à formação do espaço regional, da cidade, e 
do bairro, com a intenção de: organizar sistemas regionais articulando áreas 
urbanizadas centrais com as cidades menores em setores bem delimitados do 
território, evitando a ocupação dispersa; valorizar a acessibilidade por transportes 
coletivos; favorecer a superposição de uso do solo como forma de reduzir percursos e 
criar comunidades compactas; estimular o processo de participação comunitária, e 
retomar os tipos do urbanismo tradicional relativos ao arranjo das quadras e da 
arquitetura. Com atenção para a articulação do sistema de transportes e para conceitos 
de compacidade do espaço urbano e do projeto da paisagem como um todo, o novo 
urbanismo, depende de um bom planejamento urbano e regional, da qualidade dos 
projetos locais e do envolvimento das comunidades (MACEDO, 2007). 

Por fim, o título muito simples e bem expresso do livro de Jan Gehl, “Cidade para 

pessoas”, evidencia a concepção de remodelação da malha urbana declarada pela CNU, tendo 

como prioridade cidade idealizadas para servir às pessoas e não vice-versa. Ainda, em uma 

alusão ao título da obra do autor Cidade para todos, a urbe deve cumprir sua função social de 

forma a abranger toda a sua população, independente da classe social, econômica, racial, etária, 

entre outras diversidades da sociedade.  

Após uma análise e compreensão do que trata este documento da década de 1980, é 

possível refletir acerca dos paradigmas como uma afronta ao que se pautava na Carta de Atenas. 

Esta última foi talvez a criação mais influente do grupo de arquitetos modernos, liderado por 

Le Corbusier, publicado no Congresso Internacional da Arquitetura Moderna (CIAM).  

Da mesma forma que a CNU, porém, com estratégias bem distintas, o documento 

modernista de 1933, definiu o planejamento urbano moderno, traçando diretrizes e fórmulas 

que, segundo seus autores, seriam aplicáveis em qualquer cidade do mundo. A Carta de 1933 

considerava que a urbe deveria ser funcional e oferecer à toda a sua população lazer, trabalho, 

moradia, saúde e segurança de forma democrática, organizada e definida, territorialmente, a 

região da cidade de acordo com o seu uso/função. Assim surge a ideia dos bairros, do 

“zoneamento”, preconizado pela separação das áreas residenciais, de lazer e de trabalho, tática 

contrária a que prega a CNU. No Brasil o plano piloto da cidade de Brasília, concebido pelo 

arquiteto e urbanista Lúcio Costa, é considerado internacionalmente um dos experimentos 

urbanos mais fiéis aos princípios da Carta, em que os aplicou de forma integral para 

concretização da capital. 

 

Como é conhecido de todos, a Carta de Atenas propõe quatro funções básicas na 
cidade: habitação, trabalho, recreação e circulação. Assim, a Carta em si mesma se 
organiza sob estas premissas, expondo observações e proposições para cada um. A 
organização da cidade na prática moderna é tratada também desta maneira discreta, 
separando nela cada uma das funções identificadas. Mesmo que a Carta de Atenas 
sinceramente pretendesse incrementar a qualidade de vida e o nível de segurança nas 
cidades, foi amplamente demonstrado em diferentes exemplos urbanos em todo o 
mundo, que este modelo fracassou. (IRÁZABAL, 2001) 
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maior vulnerabilidade social, aglutinada em áreas “descartáveis” para o mercado 
imobiliário como, por exemplo, áreas com risco geológico, como morros, ou Áreas de 
Preservação Permanente (APP). A ocupação destas áreas nas margens da cidade 
ocorre, pois como afirma Maricato (2000), nestas áreas “(...) o direito à invasão é até 
admitido, mas não o direito à cidade (...)” (MARICATO, 2000, p.30). Sendo assim, a 
ocupação da cidade está dividida em duas partes a cidade legal e a “cidade ilegal”. 
Esta bifurcação da produção de cidade brasileira evidencia, cada vez mais, o caráter 
gentrificador do urbanismo brasileiro. A cidade legal é, então, destinada às classes 
sociais mais abastadas e tem ao seu alcance uma infraestrutura urbana com mais 
qualidade e acesso facilitado ao centro social da cidade, caracterizando, assim, esta 
região com maior “direito à cidade”. É nestas áreas, também, que ocorre os maiores 
investimentos em infraestrutura urbana, apesar de este local conter melhores 
condições se comparada com as áreas limítrofes, é nesta região, também, onde o 
controle urbanístico ocorre de forma mais intensa. Contraponto a isto, a “cidade 
ilegal” é quase um símbolo da gentrificação aplicado no desenho urbano. Nesta área 
o aumento da distância moradia-trabalho e dos congestionamentos enfrentados, a alta 
impermeabilização do solo, ocasionado por um planejamento rodoviarista, e o 
aumento dos gastos com a ampliação da infraestrutura urbana são alguns dos sinais 
da inviabilidade social, ambiental e econômica deste tipo de produção do espaço. É 
presente neste cenário, também, o aumento das habitações em áreas geologicamente 
instáveis, a proliferação de edificações subnormais e a expansão do tamanho e do 
número de favelas. Outra característica deste modo de fazer cidade é a precariedade 
da fiscalização por parte do poder público, essa negligência ocorre, em grande parte, 
porque os locais não despertam o interesse do mercado imobiliário, sendo assim é 
“permitido” que ocupe aquele espaço, pois ao ocupar esse território deixa livre as 
áreas centrais, com maior valor de mercado, para as classes sociais mais altas. Esta 
exclusão territorial causa, dentre outras coisas, uma perda do “direito à cidade” 
daquela população, sendo assim os moradores desta região estão isolados em 
diferentes níveis como, por exemplo, nas esferas territorial, social e econômica. 
(LIMA, 2017, p. 2) 

 
  

 Atualmente, o que tem se observado em contrapartida é o mesmo movimento, da saída 

dos centros urbanos, porém, das classes mais privilegiadas da casta social. A partir do momento 

em que este núcleo concentrado começa a se desenvolver e a receber todos os tipos de atividades 

econômicas, os variados gêneros de comércio e serviços, supermercados, shoppings, bares, 

restaurantes, lojas, atacados, escolas, entre outros, e também os escritórios, os locais de 

trabalho, não costumam se dar mais para fins residenciais.  

Se inicia assim, cada vez mais, o processo de verticalização, a eclosão dos enormes 

edifícios de apartamentos luxuosos e a cidade, por sua vez, perde, gradualmente, a sua 

permeabilidade visual, suas áreas verdes, a sua potencialidade de espaço públicos, somando-se 

a este palco mais áreas cinzas, visuais repetitivos, solos concretados e poucos espaços 

convidativos ao encontro.  

As classes sociais médias e altas se sentem rodeadas de um espectro tão saturado e 

complexo de informações. O fluxo de pedestres e veículos é intenso, principalmente no período 

diurno. Este panorama resulta na dispersão das classes mais abastadas para as regiões mais 

limítrofes da cidade, com divisórias físicas do resto da sociedade ao se levantar enormes 

barreiras que conformam os condomínios fechados. Os antigos e notórios centros urbanos viram 

cidades fantasma à noite e aos poucos vão perdendo sua característica e potencial de usos 

diversos, de fácil acesso, necessários para toda a sociedade, deixando de lado parte de sua 

história ao desprezar construções significativas em desuso.  

A paisagem urbana se torna mais caótica devido ao intenso trânsito provocado pelas 

longas distâncias a serem percorridas no percurso moradia-trabalho, o que gera a maior 

necessidade do uso do automóvel particular enquanto os transportes públicos são 

negligenciados. Pouco a pouco, o centro vai se tornando de difícil acesso para a população mais 

simples, vai se esvaindo de espaços públicos e a cidade vai fazendo o seu papel inverso, 

negando o seu direito à todos. 

  
[...] por que continuar a esticar e multiplicar infraestruturas e estruturas, quando 
possuímos um significativo número de áreas urbanas desaproveitadas, desabitadas, 
depreciadas? Reclamamos a substituição dos prefixos - o de deve dar lugar ao re - até 
alcançarmos o ponto ideal de libertar a cidade, de uma vez por todas, de ambos. (...) 
(MARGARIDO, 2012, p.1 apud LIMA 2017, p.6) 

   
 
4 ROAM COLIVING – BALI INDONÉSIA 
 
  

Bali é uma das inúmeras ilhas da indonésia com fama de cenários paradisíacos. A vida 

ali acontece em pequenos vilarejos, são inúmeras as cidades da ilha, e conta com um trânsito 

intenso, ao contrário do que geralmente se costuma imaginar da região. A cidade de Ubud, 

considerada o centro cultural e artístico de Bali é o local de implantação do coliving Roam. 

 

A visão deste lugar foi a de criar comunidade. Um modelo de uma micro sociedade 
onde as pessoas encontram o seu próprio espaço para a privacidade, assim como locais 
de reunião, troca, movimento e educação, a estrutura que encontramos antes da 
remodelação já tinha muito da configuração espacial desejada que encontramos hoje 
(DORNIER, 2015). 
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Figura 1 – Pátio Interno 
 

 
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 

 

 

 Alex Dornier é o arquiteto responsável pelo projeto do coliving escolhido para análise 

desse estudo como obra correlata. Roam é uma empresa mundial de empreendimentos de 

colivings, com construções dessa categoria existentes em cidades como Miami, Madrid, 

Londres, Bali e Buenos Aires. Roam segue o modelo de construções compartilhadas e a mesma 

ideia dos outros colivings existentes, contudo, há uma diferença entre os usuários da rede na 

possibilidade de transitar entre as propriedades existentes nos diferentes países em que a marca 

se faz presente. Esta recente tipologia de moradia ainda não é muito explorada ou conhecida, o 

que justifica realizar o estudo de caso escolhido. O Coliving Roam de Bali, foi selecionado 

pelos seus atributos projetuais e pelas informações técnicas disponíveis para uma avaliação. O 

empreendimento foi o único com estes dados técnicos, ainda que escassos, disponíveis em sítios 

eletrônicos, com plantas, cortes e perspectivas isométricas.  

 A priori, é preciso considerar informações sobre a cidade, Bali: 

 
Bali é uma ilha na Indonésia que cativa viajantes há mais de um século, desde o pintor 
primitivista do início do século XX Walter Spies até a antropóloga americana 
Margaret Mead. Nas décadas mais recentes, tornou-se um ponto de encontro mundial 
para surf e yoga. Ubud é um local de encontro para pessoas em todos os tipos de 
viagens. Sua exuberante paisagem verde - arrozais em terraços salpicados de 
santuários hindus pitorescos - proporcionam o cenário ideal para reflexões tranquilas 
e atenção plena. Ao mesmo tempo, Ubud é também um centro de tecnologia 
energético repleto de trabalhadores remotos de todo o mundo. No Roam Ubud, você 
pode trabalhar em seu laptop com Wi-Fi ininterrupto no café da cobertura enquanto 
novos amigos realizam yoga no estúdio ao ar livre do outro lado do caminho (ROAM, 
2019, s/p). 

 
  

O novo complexo de habitações compartilhadas foi executado a partir de uma 

remodelação de uma construção existente em forma de “U”. O arquiteto alemão, Alex Dornier, 

transformou os antigos blocos de apartamento no espaço de coliving, modelo habitacional que 

pode ser comparado à características comuns a repúblicas estudantis e hotéis. O pátio interno 

da edificação é cercado por três prédios de apartamentos degradados. O recorte foi o ponto de 

partida para a alteração do antigo prédio existente. Foi acrescentado ao projeto novos espaços, 

derrubando paredes, abrindo paredes de concreto sólidas, acrescentando quartos, novos 

banheiros e colocando grandes janelas que permitem uma maior luminosidade, entrada de ar 

fresco e vistas excepcionais para os arredores do complexo em que toda ilha de Bali pode ser 

apreciada. A área de 1500m², conta com 24 compartimentos privados, concluídos em 2015. 
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Figura 2 – Terraço, café e espaço coworking 

 

  
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 

 
 

O coliving Roam se configura a partir de um pátio interno com piscina ao centro, que 

representa quase que o sinal de boas-vindas aos seus visitantes pela recepção externa. Os dois 

pavimentos conformam o uso do espaço privado do edifício com as 24 suítes, e, na cobertura o 

terraço, concentra a maior parte das áreas comuns, incluindo o espaço de coworking, lounges, 

piscina, espaço para exibição de filmes, jardim para diferentes eventos, deck para tomar sol, 

café/bar juntamente com o restaurante e área de ioga. 

Os apartamentos do térreo e do primeiro pavimento estão locados entorno de todo o 

perímetro da edificação em formato de letra “U”.  Os quartos são compactos e simples, variam 

entre 20m² e 32m², com identidade natural da ilha balinense, com esquadrias em madeira, 

bancadas de pedra e o próprio piso é o mesmo da área externa, todo com pedras da região. 

Todas as instalações contam com um banheiro privativo, um espaço com bancada e sofás, bem 

como uma pequena varanda externa. A maioria dos colivings empreendem em seus ambientes 

privativos com uma ingênua cozinha, com pia, cooktop e micro-ondas, visto que a cozinha 

completa é compartilhada entre os moradores, que não é o caso no projeto em análise. Os 

quartos não são contemplados com eletrodomésticos, e, portanto, a cozinha disponível é apenas 

a comunitária localizada na área externa, em que cada moral tem um lugar pessoal para guardar 

seus pertences, em geladeiras ou em um grande armário de madeira devidamente nomeado.  

 

 

 
 
 

 

 

Figura 3 – Quartos 
 

 
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 

 
 

             Figura 4 – Banheiro da suíte                        Figura 5 – Cozinha compartilhada 
 

     
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud               Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 

 

  
 
 
                Figura 6 – Varandas                                      Figura 7 – Vista do Terraço                                

 

     
         Fonte: https://www.roam.co/places/ubud               Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 
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Figura 8 - Perspectiva Isométrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Perspectiva Isométrica 
 

 
 

 
FonteFonte : https://www.roam.co/places/ubudhttps://www.roam.co/places/ubud  

 

 

A cobertura é a área mais marcante do edifício, pois é onde acontece a maior parte da 

vida comunitária, seguido pela cozinha e lavanderia que se encontram no térreo junto à piscina. 

O terraço é amplo e bem segmentado, porém sem divisões fixas, proporcionando ao local um 

layout flexível e aberto. A conexão entr e os dois lados do terraço é feita através de uma estreita 

passarela vazada sobre a recepção do edifício.  
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A área de lazer e estar concebida pelos bares, restaurante e café, estão localizados na 

porção esquerda seguidas do espaço de coworking, em que os usuários dispõe de amplas mesas 

retangulares, com tomadas e “Wi-fi”. Esse ambiente é o mais isolado, quieto e reservado da 

habitação devido ao seu uso. Logo após esta área, se encontra em um pequeno desnível abaixo 

um aberto e amplo deck para se tomar sol. A porção direita da cobertura é caracterizada pela 

sala de ioga do complexo, técnica comum em Bali e muito condizente com o clima de 

tranquilidade e paz de espírito que representam a ilha.  

 

Figura 10 - Planta Layout – Terraço (Sem escala)  

 
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 
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 O que buscou demonstrar na Figura 10, nas palavras de Dornier, autor do espaço: 
 
 

As colunas em forma de V, os tetos baixos e os segmentos agrupados do dossel têm 
um apelo asiático amenizado para responder ao entorno do ambiente de uma maneira 
contemporânea, ao invés de apenas imitar um estilo ou usar materiais de construções 
tradicionais (DORNIER, 2015, s/p). 

 
 Alex Dornier, o arquiteto, teve como objetivo criar espaços que combinassem o design 

tradicional de Bali, juntamente com detalhes domésticos que são comuns em todo o mundo. 

Uma mistura de materiais foi responsável para manter a característica e identidade de Bali, com 

conceitos ligados a natureza. Para tanto, trabalhou-se com o concreto, a pavimentação de pedras 

e a madeira esculpida. Outras estruturas metálicas foram complementadas à obra e passam a se 

distinguir do restante do conjunto, como elementos marcantes nesta arquitetura, como as 

aparentes vigas de perfil I, as treliças e os pilares, as colunas angulares de aço em forma de “V” 

que sustentam a cobertura, assim como os guarda corpos vazados e escorados por finas ligações 

metálicas.  

 Entretanto, o componente ícone e singular da construção foi idealizado pelo dossel 

que recobre todo o terraço e as varandas, em forma de corredores, à frente dos apartamentos. 

Esta armação eficiente de madeira conta com diferentes opacidades, através de uma variedade 

de materiais como bambu, estanho e policarbonato, transferindo ao local uma maior iluminação 

natural adequada e controlada, hora mais elevada com os fechamentos mais permeáveis quando 

necessário, e, hora mais protegida com tramas de madeira mais fechadas. Seguindo ainda este 

conceito de identidade natural, todo o fechamento do último pavimento é feito apenas quando 

necessário por painéis de bambu que se desenrolam, permitindo melhor proveito da ventilação 

natural e das vistas do entorno, presenteado pelo horizonte da paradisíaca ilha de Bali. 

 

 
A comunidade Roam encontra um lugar do coletivo e de união que crescerá ao longo 
do tempo. Isso significa também que o lugar pode crescer, super crescer, adaptar -se, 
envelhecer e mudar nos próximos meses e anos. A arquitetura oferece ao local a 
oportunidade de adicionar novos componentes interessantes, como salas de reunião, 
escritórios e salas de aula, coberturas, pontes e mais espaço de jardim. (DORNIER, 
2015, s/p). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 11 – Recepção                                                      Figura 12 – Corredores/Varandas  
  
 

                                  
    Fonte: Fonte: https://www.roam.co/places/ubud                               Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 
 
 

Figura 13 – Área de lazer 
 

 
                                                 Fonte: Fonte: https://www.roam.co/places/ubud. 
 
 

 Figura 14 – Área comum bar/café/restaurante 
 

 
    Fonte: https://www.roam.co/places/ubud 

                                      

        

Figura 15 – Corte Longitudinal AA (Sem escala)  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 16

 

–

 

Corte Transversal BB (Sem escala)

 
 

 
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud
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Figura 17 – Corte Transversal BB (Sem escala)  
 

 
Fonte: https://www.roam.co/places/ubud) 

 

 

O espaço de coliving e coworking Roam em Bali compila todas características básicas 

para a proposta do conceito deste tipo de empreendimento: o morar, o lazer e o trabalho. Todas 

áreas são bem dividas para as suas respectivas funções na edificação. A parte privada não deixa 

de abarcar sua devida intimidade, ainda que esteja interligada ao restante do complexo com 

espaços em comum que se relacionam de forma fluída e constante. As passarelas vazadas que 

contornam a forma em “U” da construção permitem a troca de visão entre todos os recintos, 

proporcionando a maior interação e proximidade entre os seus moradores. De forma singela e 

despretensiosa, o coliving Roam foi inserido em Ubud, Bali, como um evento espontâneo da 

natureza, utilizando de materiais naturais e correspondentes com a ilha do seu entorno, que fora 

apropriado ao edifício construído de forma muito pertinente. Resinificou a arquitetura existente, 

projetando os ambientes e suas relações espaciais, a fim de inspirar e proporcionar a interação 

social, o convívio, a qualidade de vida e a funcionalidade. 
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CONCLUSÃO 
 
 

 

O artigo buscou investigar três aspectos chave que permeiam a essência da recente 

concepção dos espaços de coliving e coworking e sua íntima relação com a análise da 

contemporaneidade: a importância em resgatar maiores oportunidades de convívio; a ideia de 

uma nova forma de viver, da facilidade para a realização de atividades diversas em um mesmo 

espaço proporcionando uma melhor qualidade de vida; e, a função que a cidade deve exercer e 

oferecer à sua comunidade.  

Haja vista a proposta arquitetônica ser um edifício, é possível apreender, após as análises 

aqui tecidas, a inseparável conexão entre o urbanismo e a construção idealizada, visto que um 

empreendimento desta categoria, de moradia compartilhada, tem em seu epicentro a mesma 

essência de uma cidade bem planejada, a fim de servir e contemplar os seus moradores em prol 

do bem-estar. Possui, ainda, as estratégias da mescla de funções na malha urbana, a conjuntura 

de cidades mais compactas, o uso dos espaços de forma livre e variada, o rápido acesso a estas 

diferentes áreas funcionais da urbe, as mesmas oportunidades disponíveis a todos, sem 

segregação, mas sim com toda a diversidade de classes sociais, raciais, econômicas e políticas.  

Por meio de análise em microescala, trouxemos os princípios básicos dos colivings, as 

habitações comunitárias, em que o senso de comunidade é o principal objetivo, possibilitando 

os encontros, a troca de experiências, as novas vivências, a praticidade da residência-trabalho 

no mesmo âmbito e a acessibilidade aos usos múltiplos disponíveis nos espaços comunitários, 

sejam esses de trabalho ou de lazer, primando pela importância em criar situações diversas nos 

receptivos ambientes disponíveis. 

O público alvo deste tipo de projeto em tela, são os conhecidos millenials, a geração Y, 

casta etária que busca constante movimento, mudança e novidades. Este grupo se caracteriza, 

em sua maioria, por estar no início de uma carreira profissional, e, procuram espaços bem 

localizados nos centros urbanos, porém, econômicos, lugares em que se possa, principalmente, 

criar uma identidade comunal, estabelecer novos vínculos e oportunidades.  

Outra questão relevante ao se pensar na comunidade mais jovem frente ao tema, é a 

questão do local de trabalho. Áreas de coworking, do estabelecimento e recinto em que o 

exercício de diversas profissões pode ser realizado, promove a comodidade da não locomoção 

na cidade, o baixo custo para se ter o seu “próprio escritório” e, sobretudo, a possibilidade de 

se tecer novos contatos, o que é muito importante para os novos trabalhadores que buscam 

engajamento na rede de networking e novas influências no mercado de trabalho. 



 

Desta forma, a pesquisa sugere a proposta seja desenvolvida na cidade de Maringá, pois 

se enquadra muito bem em sua realidade enquanto cidade universitária, com uma grande 

população jovem, e com um cenário contemporâneo de concepção moderna, aberta e avançada. 

É um município que busca a sustentabilidade, a diversidade, a qualidade de vida e tem muito 

do seu foco ligado ao planejamento urbano, sendo assim, um local ideal para a implantação de 

um projeto de coliving e coworking, que além de seus atrativos naturais, poderia ser um gatilho 

de estímulo não só para o contexto do local onde será inserido, mas também para a cidade como 

um ponta pé inicial, a partir de uma boa ideia para a criação de mais espaços abertos e públicos, 

mais áreas verdes, mais usos diversificados da malha urbana, e, principalmente, mais vínculos 

humanos, para o resgate dos especiais encontros que a vida pode proporcionar. 
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O projeto do espaço Evolve

16

Localização

Recuo frontal: 3m
Recuo laterais: 1,5m < 2 pavtos; 2,5m < 8 pavtos; 
Recuo dos fundos: 1,5m < 2 pavtos; 5m > 2 pavtos

Índice de aproveitamento: 1,4 (2,2 ECSD)
Taxa de ocupação: Térreo e 2 pavto 70% ; Torre 50% 
Taxa de ocupação ESCD: Térreo e 2 pavto 90% ; Torre 50% 

ZR 1 - Zona Residencial 1 ECS B - Eixo de comércio e 
Serviços B

ECS E - Eixo de comércio e 
Serviços B

ECS D - Eixo de comércio e
Serviços D

ZCC - Zona de Comércio Central 

Bosque II

A
v
. 
It

o
r
o
r
ó

Parque do
Ingá

Av. Tiradentes

Catedral de Maringá

20,00

2
0
,0

0
 

2,50

5
,0

0

3
,0

0

Dimensão mínima de lote/meio de 
quadra/esquina/testada: 12m²/15m²
Área mínima do lote: 300m²/360m²

ECS D - USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR E 
MULTIFAMILIAR. COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS 
(ATIVIDADES REGULAMENTADAS ATRAVÉS DE DECRETO).

USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. ATIVIDADE INDIVIDUAL DE 
AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS NÃO INCÔMODA, 
NOCIVA OU PERIGOSA CONCOMITANTE À MORADIA 
(ATIVIDADES REGULAMENTADAS ATRAVÉS DE DECRETO).ZR 1 - Zona Residencial I

N

43,30m

4
6

 m

Av. Itororó

R
u
a
 S

a
n
ta

 M
a
r
ia

A=1.993 m²  

N

    O eixo norteador dessa concepção arquitetônica é o de criar 
vínculos. Promover uma arquitetura para todos, em que o meio 
interno e o externo tenham uma intrínseca relação e que o público 
possa usufruir de um espaço de qualidade, seja este para trabalho, 
para morar, ou para simplesmente estar de baixo da sombra do 
terraço da entrada ou da varanda semi coberta do pátio interno, 
para tomar um café ou para meramente realizar encontros.

 A proposta do projeto de um espaço de coliving e coworking 
surgiu à partir das demandas atuais devido a incessante 
administração do tempo e da carência dos vínculos sociais que a 
rotina tumultuada se esbarra. A partir dessa reflexão a 
arquitetura Evolve propõe o resgate dos contatos, da integração, 
da comunicação e das trocas pessoais. Um ambiente em que o morar 
e o trabalhar são unidos ao mesmo tempo em que a vida social é 
constantemente estimulada através dos seus espaços flexíveis e 
informais, aptos à diversas utilidades e sugestões. O edifício 
idealiza a possibilidade de viver no mesmo local do exercício 
profissional, porém essa divisão física de funções, a da habitação e 
do trabalho, teve que ser pensada de forma delicada visto que a 
separação entre essas duas esferas deve ser nítida e não 
comprometer a privacidade pessoal necessária, sendo estes, assim 
espaços independentes. O coworking funciona como plataforma de 
trabalho não apenas para os moradores mas para todos aqueles 
que querem fazer parte da comunidade Evolve.

      Localizado de frente para o Bosque II da cidade de Maringá o 
edifício Evolve pousa de forma leve em seu terreno, com sua 
arquitetura aberta, cores claras e ripas de madeira. Conectando-
se assim ao entorno e principalmente estando em consonância com a 
natureza exuberante à sua frente, que passa a compor a estética 
volumétrica e fazer parte da energia Evolve.



Diretrizes Projetuais Partido arquitetônico/estratégias

18 suítes 
(2º e 3º  Pavimento)

Áreas de uso 
comum + 14 suítes 
(1º Pavimento)
Coworking

Estacionamento (subsolo)

Terraço

Recepção
Café

Acesso de
veículos

área externa
coberta

Espaços comuns
de lazer e estar

Varanda externa

Área Administrativa

Abertura Zenital

Social

Misto

Lazer/Estar

Privado

Estacionamento
(subsolo)

Administrativo

Trabalho

Setorização

Ÿ A primeira parte do espaço é voltada à Avenida 
Itororó, via de grande fluxo  de veículos e 
pedestres, vide o fato de que ela é conformada à 
partir do Bosque II. Devido a este aspecto, a 
área social e de recepção do conjunto se dispõe 
como o volume inicial da construção. A grande 
sombra oferecida pelo beiral da entrada, 
projeção do terraço, e a forma chanfrada do 
edifício que se volta ao fluxo da Itororó, indica e 
convida o público a entrar no espaço através 
dessa volumetria que sugere o caminho. 

Setorização dos espaços x função1

17

Recepção/Social

Varanda semi coberta
(Espaço intermediário)

Coworking/Dormitórios

Bosque II  

Av. Itororó

R
. S

a
n
ta

 M
a
r
ia

Catedral de Maringá

Elemento de ligação
entre os dois blocos

Abertura Zenital

Projeção do
Terraço

Sacadas 
N N

Intermediário (e ixo de 
transição/divisão entre o 
espaço social para a esfera 
mais privada)

Social/estar

Trabalho/moradia

Av. Itororó
R

. S
a
n
ta

 M
a
r
ia

Av. Itororó

R
. S

a
n
ta

 M
a
r
ia

N

Ÿ A segunda porção do Evolve se configura como 
eixo de divisão e ligação entre a esfera social, 
mais pública, e a do trabalho e da moradia, mais 
privada. Esta superfície se idealiza à partir da 
varanda semi coberta pelo primeiro pavimento 
que se estende para a área verde do conjunto, 
definindo uma separação espacial da recepção e 
do coworking porém não visual, ja que mantém a 
comunicação e conexão dos espaços através dos 
fechamentos transparentes.

Ÿ O último segmento concebe o espaço do 
coworking, local de trabalho com ambientes 
flexíveis e variados. No primeiro pavimento, À 
cima do coworking, metade é ocupado pelas 
suítes e a outra porção é destinada aos ambiente 
de lazer e de integração dos moradores. Os 
outros dois pavimentos se destinam apenas às 
suítes.

Área total 
construída: 3.624m²
 Área 
permeável: 771,3 m²
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Projeto Arquitetônico e idealização volumétrica

Planta 
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Planta 
Primeiro Pavto.

A A

B B

c

c

01 5 10 15

N

1
5

2

3
4

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

16

17 17 1717 17 17
18
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19 19
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Partido arquitetônico/estratégias

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Recepção
Café

Lobby

Sanitários

Sala de Administração

Sala de Reuniões

Copa

Elevador

Varanda coberta

Varanda descoberta

Coworking

Área de armários

Deck externo

Jardim

Salas de reunião

Deck elevado

Pequena biblioteca

Sanitários PNE

Sanitário Fem.

Sanitários Masc.

Área Permeável 

Projeção do Terraço

15,00 m² 
26,75 m² 

142,65 m² 

22,65m² 

38,90m² 

18,45m² 

12,25m² 

2,95m² 

163,80m² 

228,00m² 

262m² 

22,60m² 

25,65m² 

41,60m² 

15,10m² 

37,15m² 

17,40m² 

2,85m²

13,55m²

13,55m²

585,25m²

136,00m²

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Lounge
Lavanderia comunitária
DML

Academia

Espaço multiuso

Terraço

Sanitário Fem.

Sanitário Masc.

Sanitário PNE
Cozinha compartilhada

Área de estar

Deck elevado

Sala de filmes

Hall de estar

Varanda 
comum
Elevador

SUÍTES

Tipologia I

Tipologia II

Tipologia III

140,00 m² 
19,65 m² 
7,95 m² 

55,80m² 

50,00m² 

136,55m² 

14,05m² 

14,05m² 

2,85m² 
24,50m² 
110,00m² 

44,20m² 

25,65m² 

44,00m² 

13,80m² 

2,95m² 

14,45m² 

20,00m²

22,30m²

Ÿ Pequenas sacadas de uso comum contam com 
guarda corpo em ripas de madeira e aparecem em 
cada pavimento localizando-se ao norte,  
privilegiando assim a visão da Catedral de 
Maringá à todos moradores

Ÿ Ripas de madeira configuram divisórias 
permeáveis permitindo a troca visual entre o meio 
interno e o externo. Estas compõe a estética 
arquitetônica e ao mesmo tempo tem a função de 
oferecer proteção solar às fachadas.

Ÿ A concepção volumétrica segue o conceito do 
projeto Evolve, espaço de coliving e coworking, 
de integrar, de promover encontros e de 
estimular as relações pessoais e suas trocas. 
Os espaços se conformam a partir de divisões 
físicas entre as suas funcionalidades. A 
conexão visual presente entre todos os 
recintos, estabelece um vínculo constante e 
senso de comunidade entre os usuários desta 
arquitetura que passam a se comunicar, mesmo 
que indiretamente, pelas grandes aberturas, 
vedações translúcidas e pelos generosos vãos 
que interligam e relacionam os ambientes.

Ÿ Recortes diagonais da forma compõe a 
volumetria com linhas fortes e indicativas. O 
chanfro indica a direção da visão e proporciona 
a vista do Bosque II à toda construção 
principalmente ao terraço em que o pôr do sol, 
atrás deste, se torna o protagonista 

Ÿ A estrutura em laje nervurada aparente recobre 
toda a construção permitindo grandes vãos 
livres. Os pilares puderam assim ser locados 
com vãos de 12m entre eles, sendo o maior de 
18m na porção da varanda semi coberta. Estes 
se encontram em torno da construção a 
emoldurando, sem interferir nos ambientes. A 
estrutura segue a mesma linguagem em todo 
edifício, em sua cobertura e apoios, dando assim 
um ritmo à arquitetura projetada.

Volumetria proposta a partir dos 
condicionantes do local de implantação 
e de seu entorno 
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Estacionamento
Subsolo

01 5 10 15

17 
18 
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SUÍTES
Tipologia I
Tipologia II
Tipologia III

14,45m² 
20,00m²
22,30m²
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3
4

5

6
7
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Estacionamento

Coworking

Salas de reunião
Pequena biblioteca

Deck elevado

Sanitário Masc.

Hall de estar

Suítes
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Estacionamento
Acesso ao 
estacionamento

Recepção

Lobby/Café

Sala de 
administração

Sala de reuniões

Terraço

Academia

Espaço 
multiuso
Lavanderia
Elevador

Corte AA
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2 3 4 5 6 

7 
8 
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-0,05

+3,60

+7,20

+10,80

+14,40

+15,80Projeção abertura 
zenital
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Corte BB

Abertura zenital

Reservatório 
caixa d’água
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Telha de fibrocimento
I=5%Telha de fibrocimento

I=5%

Abertura zenitalPlatibanda
h = 1,20 m

Laje nervurada

Parede em
cor branco coral 

Parede em
cor branco coral 

Parede de Cimento
Queimado

Pilar 
(seção 60x60cm)

Tela metálica 
anti-insetos

Barras metálicas 
para apoio

Viga em vista 
h = 70 cm

Guarda corpo 
em MDF
(perfil quadrado 
de 5x5cm)

Vidro duplo 
temperado (5mm)

Porta de correr 
envidraçada

Porta em MDF

Divisória para área 
permeável do 
subsolo (h= 10cm)

Projeção do pilar 
(seção 60x60cm)

Projeção do bloco 
de fundação
(1,20x1,20m)

Implantação 01 5 10 15

0 1 5 10 150 1 5 10 15

Detalhe construtivo 01
Esc 1/100

Desenho esquemático laje nervurada
Sem escala

vaziovazio vazio vazio

armadura principal

armadura de distribuiçãomesa

nervura
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Condicionantes do conforto ambiental Partido arquitetônico/estratégias

Ÿ A abertura Zenital é delimitada a partir da forma 
do bloco das suítes e do coworking. Ela é 
responsável ainda por trazer iluminação 
natural aos corredores de circulação do 
pavimento dos quartos e do espaço de trabalho, 
assim como também proporciona a renovação de 
ar constante na edificação pela troca de ar do 
ambiente interno com o externo

Ÿ A volumetria diagonal do volume proporciona 
melhor condição de conforto térmico aos 
ambientes internos; visto que assim o edifício se 
estrutura voltado para a orientação solar sul e 
não à oeste.

Ÿ Ventilação cruzada sentido Nordeste. Todo o 
edifício foi projetado a fim de aproveitar a 
melhor ventilação natural e conforto térmico. 
Desta forma as aberturas acontecem 
predominantemente nas fachadas nordeste, 
para que o ar entre, e na sudoeste, para que este 
saia. A fachada oeste conta com janelas apenas 
quando necessário, é o caso da cozinha e da 
lavanderia por exemplo, no restante da obra 
estas fachadas são mantidas como empenas 
cegas priorizando a qualidade térmica dos 
ambientes.

Ÿ O ripado de madeira em forma de brise vertical 
aparece diversas vezes no projeto para 
proteção solar. Hora dispostos frente a 
grande abertura sul do coworking para 
controlar a incidência do sol da manhã, hora na 
entrada na fachada sudoeste para proteger a 
área administrativa e também complementar a 
qualidade do grande espaço de estar sob o 
terraço, hora no corredor que leva a recepção à 
ala administrava e também como uma divisória 
permeável entre a área verde do coliving e a Rua 
Santa Maria, para que o espaço interno e o 
externo não percam a sua comunicação.

Ÿ O espaço de coworking conta com uma área verde 
interna banhada pela iluminação e ventilação 
natural da abertura zenital que corta todos 
pavimentos da construção. A proposta de um 
pequeno jardim interno melhora a qualidade do 
ar interno, proporciona sombras aos seus 
usuários e cria um espaço de descanso e 
relaxamento no ambiente de trabalho. Ele é 
vedado com esquadrias de vidro temperado 
duplo para que os ruídos do pavimento de cima 
não ultrapassem o conforto acústico e também 
para estabelecer uma maior divisão física entre 
os pavimentos

Ÿ Todos pavimentos projetam beirais de 1,20m em 
todas as direções, visando a proteção solar e a 
melhor qualidade dos espaços internos

Conforto térmico, iluminação e 
ventilação natural
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Rampa de acesso incl. 22,50%
Estacionamento
Área permeável subsolo

Lobby
Sanitários

Lavabo
Elevador
Varanda semicoberta

Coworking
Acesso ao jardim

Sanitário Masc.
Suíte

Sanitário suíte

Hall de estar
Deck Elevado

Sala de filmes
Cozinha compartilhada

Espaço multiuso
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20

Academia
TerraçoCorte CC
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+15,80 Abertura Zenital
Telha de Fibrocimento
Incl. 5%

Calha (30cm)
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Aberturas

Recepção

Coworking e pavimentos tipo

Suítes e área de lazer

Abertura zenital

Desenhos esquemáticos da ventilação 
cruzada e das proteções solares

Ripado de madeira
Projeção do beiral

N

N

N

área verde, varanda semi coberta e visão do complexo; coworking à direita, 
recepção à esquerda, pavimento social à frente e suítes na porção direita 

varanda semi coberta e recepção, vista do balcão de atendimentos, parte do 
lobby e do café; ao fundo o Bosque ii

Corredor dos quartos e área de lazer comunitária com a vista do jardim 
interno do coworking



Evolve - linguagem e conceito
Partido arquitetônico/estratégias

 Paleta de cores, materiais e design de interiores 4

Ÿ A estrutura aparente, os pilares de concreto e a 
laje nervurada branca, os pisos de cimento 
queimado, as paredes com revestimentos de 
concreto ou em branco, a madeira clara e os vidros, 
elementos suaves e naturais compõe a estética das 
formas puras do espaço Evolve. Como em uma tela 
branca de pintura em que as pinceladas são 
responsáveis por indicar o movimento e o 
significado do quadro, o design de interiores desta 
arquitetura segue a mesma concepção. 
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A volumetria age como pano de fundo para os 
mobiliários coloridos e diversos, dispostos nos 
ambientes como obras de uma exposição de arte. Estes 
seguem a mesma linguagem arquitetônica da 
construção. São peças simples e com linhas retas. 
Surgindo despretensiosamente às vezes entre pilares 
como ligação destes elementos ou aparecendo do 
próprio contrapiso, sendo os apoios em concreto de 
algumas mesas por exemplo. As cores destes 
elementos são variadas entre as nuances de azul 
marinho, amarelo, cinza, a madeira e o branco. 

Itens chave em cores imprevistas aparecem agregando o 
design e quebrando o padrão esperado, como o vinho, o 
roxo entre outros matizes. Os revestimentos escolhidos 
são em sua maioria de concreto aparente, ou de 
porcelanato de cores puras, como o branco e o preto. O 
próprio mdf também concebe forma para alguns 
mobiliários, além dos guarda corpos e do corrimão das 
escadas. Outros materiais de relevância no projeto são 
os perfis de metalon, preto e branco fosco, que várias 
vezes, em conjunto com o mdf ou com o concreto, 
estruturam outras mobílias. 

área do lobby da recepção com o balcão do café e com a visão livre para o espaço do coworking 
interligado a esta pela varanda semi coberta

Coworking. Vista ao amanhecer

Balcão de atendimento da recepção e sua extensão no fim da tarde Salas privadas de reunião disponíveis no coworking



Evolve - linguagem e conceito
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Lounge da área de lazer do primeiro pavimento área de lazer e estar juntamente com a cozinha compartilhada. Vista da área verde do complexo

Espaço multiuso da área de lazer com acesso ao terraço Corredores de circulação das suítes do primeiro pavimento.

Cozinha compartilhada seguido dos banheiros e da lavanderia 
comunitária

Lobby da recepção Terraço. Vista da academia

Vista da sala de cinema e da cozinha compartilhada



Evolve - linguagem e conceito
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Perspectiva do Espaço Evolve vista entre as árvores do Bosque II

Entrada do Coworking

Vista da entrada do coliving e coworking recoberta pelo terraço

Corredores de circulação das suítes. Comunicação visual proporcionada entre os pavimentos
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As suítes privadas
Planta baixa layout representativa - sem escala

Tipologia I - 14,45m² 

Tipologia III - 22,30m² 

1 Armário 
2 mesa de apoio 
3 nichos e gavetas 
4 painél em mdf 
5 Nichos 
6 Banheiro 
7 pequena copa 
8 puffe 

1

2

3

5

4

6

6
7

8

1

2

3

5

4

Ÿ A composição dos quartos, em contrapartida do restante do design de 
interiores do espaço Evolve, segue a mesma proposta de tonalidade e 
materiais da construção. Visto que estes são ambientes de recolhida, 
de privacidade e de descanso as cores claras compõem as unidades. 
Constituídas apenas por branco nas paredes, no piso e nos estofados, 
mdf claro nos móveis, concreto, porcelanato branco e perfis de 
metalon preto nos banheiros. As representações gráficas dos quartos 
ao lado apresentam duas das três possibilidades de layout, a menor de 
14,45m² e a maior de 22,30m³. Estas contam com os mesmos mobiliários, 
simples e de linhas retas e com a mesma configuração de banheiro, o 
único adicional é uma pequena copa presente na suíte de maior dimensão 
e um puffe nos pés da cama de casal.

 Paleta de cores, materiais e design de interiores4

Vista da menor suíte. tipologia I

Vista da menor suíte. tipologia I

Vista da menor suíte. tipologia I Vista da maior suíte. tipologia III

Vista do banheiro do menor quarto. Os sanitários de todas unidades 
possuem a mesma configuração 
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