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Quais são os limites entre o físico e o digital no design? 
Esta é a grande questão motivadora das investigações 

teóricas e práticas realizadas neste trabalho. 

Entretanto, as razões deste questionamento em si, 

bem como sua relevância, mostraram-se mais importantes do que 
a mera busca por respostas. Uma outra questão se impõe: desde 
quando os limites entre o físico e o digital são relevantes para o 
design?

Existem três áreas do design que contribuem de maneira 
contundente para a exploração da questão acima: o design 
paramétrico, o design de interação e a fabricação digital.

O presente trabalho é uma busca por um estado da arte 
dos temas propostos e por um melhor entendimento sobre a 
crescente separação entre as três áreas, que, apesar de utilizarem 
termos e definições semelhantes, seguem caminhos diversos na 
literatura.

O que tem sido escrito recentemente sobre design 
paramétrico, design de interação e fabricação digital nos apresenta 
discursos variados e até mesmo divergentes. Em virtude desse 
aspecto multifacetado, fica evidenciada a importância de uma 
busca histórica e bibliográfica por suas origens e o entendimento 
dos diversos pontos de vista apresentados por autores da 
atualidade.

Palavras-chave: design, processos de design, 

design paramétrico, design de interação, fabricação digital.
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W  hat are the limits between the physical and the 
digital in design? This is the big question motivating 
the theoretical and practical investigations in this 
work. However, the reasons for this questioning 

itself as well as its relevance, proved to be more important than the 
mere search for its answers. Another question arises: since when the 
boundaries between the physical and the digital became relevant to 
design?

There are three design areas that contribute incisively to 
the exploration of the question above: parametric design, interaction 
design and digital fabrication.

This thesis is a search for a state of the art on the proposed 
themes and for a better understanding of the growing separation 
between the three areas, which, despite the use of similar terms and 
definitions, follow diverse paths in literature.

What has been written recently about parametric design, 
interaction design and digital fabrication presents various and 
even divergent speeches. Because of this multifaceted aspect, the 
importance of historical and bibliographical search for its origins and 
the understanding of different points of view presented by today’s 
authors is evident.

Keywords: design, design processes, parametric 

design, interaction design, digital fabrication.
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“Hoje, o computador reconstrói 

numerosos aspectos da nossa percepção: 

vivemos num mundo no qual as escalas 

ficaram pouco definidas, um mundo 

“zoomável”, no qual as formas são instáveis. 

Um mundo no qual a complexidade formal 

é cada vez mais presente, no qual as telas, 

as superfícies e as texturas ganham uma 

importância significativa”.

PICON, Antoine, 2006.
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Quais são os limites 
entre o físico e o digital 

no design?

Esta é a grande questão motivadora das investigações teóricas e 
práticas realizadas neste trabalho. Entretanto, as razões deste 
questionamento em si, bem como sua relevância, mostraram-se 
mais importantes do que a mera busca por respostas. Uma outra 

questão se impõe: desde quando os limites entre o físico e o digital são 
relevantes para o design?

 
Existem três áreas do design que contribuem de maneira 

contundente para a exploração da questão acima: o design paramétrico, o 
design de interação e a fabricação digital. Apesar de serem áreas bastante 
atuais, carregam uma série de evoluções históricas, ao longo de décadas e 
séculos, o que subsidiou o seu aparecimento.

A abordagem do design paramétrico tratará basicamente de dados, 
e portanto de como estes tornam-se peças muito importantes desde a 
concepção até o projeto e a fabricação no design. Em linha gerais, “parâmetro” 
é uma variável à qual outras variáveis estão relacionadas, e essas outras 
variáveis podem ser obtidas por meio de equações paramétricas.

Explicitando as relações paramétricas entre objetos gráficos num 
modelo CAD (Computer-Aided Design), ou seja, desenho realizado com a ajuda 
do computador), torna-se possível descrever toda uma família de possíveis 
resultados. A expressão paramétrica de relações entre objetos gráficos é uma 
maneira de se modelar um design de relações complexas, o que seria muito 
difícil usando técnicas convencionais de CAD.
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Um modelo CAD paramétrico (no qual algumas dimensões são 
derivadas de outras) pode ser modificado mais rápido e facilmente alterando-
se apenas o valor de uma dimensão específica.

Em resumo, expressões paramétricas podem representar um 
conjunto de formas geométricas ao invés de apenas uma. A expressão 
paramétrica no design permite a exploração da variação (SZALAPAJ, 2001).

O design de interação, por sua vez, será abordado aqui como 
capacidade de cálculo e manejamento de dados de maneira a contribuir com 
a experiência do usuário. Assim como o paramétrico, o design de interação 
se desenvolveu paralelamente às descobertas tecnológicas de cada época, 
sempre com a preocupação de possibilitar novas maneiras de comunicação 
homem-computador-objeto.

Quando as pessoas interagem com a arquitetura, por exemplo, elas 
não deveriam ser pensadas apenas como “usuários”, mas principalmente 
como “participantes”. Marcos Novak usa o termo “inteligência transacional” 
para definir uma inteligência arquitetônica que não apenas interage, mas faz 
transações e transforma ambos, o usuário e a si mesma (NOVAK, 2001).

Já a fabricação digital será tratada por sua função de comunicar-
se diretamente com os dois tipos de design acima, e proporcionar sua 
materialização de maneira a ser, ao mesmo tempo, paramétrico e interativo.

Sendo assim, serão abordados conceitos e obras que conciliam de 
alguma forma estas três áreas principais, tendo como resultado um design 
responsável por borrar os limites entre o físico e o digital.

O presente trabalho é uma busca por um estado da arte dos temas 
propostos e por um melhor entendimento sobre a crescente separação entre 
as três áreas, que, apesar de utilizarem termos e definições semelhantes, 
seguem caminhos diversos na literatura.

O que tem sido escrito recentemente sobre design paramétrico, 
design de interação e fabricação digital nos apresenta discursos variados 
e até mesmo divergentes. Em virtude desse aspecto multifacetado, fica 
evidenciada a importância de uma busca histórica e bibliográfica por suas 
origens e o entendimento dos diversos pontos de vista apresentados por 
autores da atualidade.
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Graças ao caráter divergente-convergente dos temas, é somente 
por meio de uma pesquisa literária, analisada criticamente, que poderemos 
traçar a evolução do tema desde as origens até o momento contemporâneo 
e, conhecendo todo esse percurso, obtermos finalmente um conhecimento 
mais aprofundado sobre os tópicos propostos.

É importante destacar o caráter investigativo, e não propositivo, 
deste trabalho. Ao abordar experiências realizadas pelo próprio autor, a 
intenção foi sempre a de um aprofundamento da própria investigação, e não 
a comprovação de hipóteses. 

Devemos também lembrar que o foco são as contribuições e 
potencialidades das novas tecnologias digitais e de fabricação sempre do 
ponto de vista do design e do usuário, pois a tecnologia por si só torna-se 
obsoleta com muita rapidez.

“Com o crescimento dessas 

plataformas abertas e conectivas, os 

designers e as comunidades passam a 

desenvolver novas aplicações. O resultado: 

um denso e autoorganizado campo 

computacional que permeia as práticas 

materiais e espaciais, desde design têxtil, de 

produtos e de serviços até design de móveis, 

paisagismo e arquitetura”.

GLYNN, Ruairi, 2014.

Este trabalho baseia-se, assim, em três principais métodos: revisão 
bibliográfica, estudos de caso e experimentações. Para os dois primeiros, 
foram realizadas buscas em fontes secundárias, ou seja, de outros autores. 
O último constitui referencial de fonte primária, ou seja, resultante de 
experiências do próprio autor.

A vasta revisão bibliográfica possibilitou uma articulação histórica 
entre conceitos e assuntos quase nunca abordados conjuntamente. 

A literatura analisada foi a considerada de maior importância 
para as questões propostas inicialmente no trabalho e capaz de identificar 
precedentes ao cenário atual do design. Em razão do número de publicações 
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recentes sobre o tema aqui tratado, foi importante que a revisão bibliográfica 
se estendesse até o fim da pesquisa, para incluir também as últimas visões 
a esse respeito. 

Essas referências não são necessariamente advindas do universo 
do design, uma vez que se trata de uma área relativamente nova. De fato, 
a tecnologia hoje implementada no design é proveniente de outras áreas, 
como computação, eletrônica, engenharias e mesmo das artes.

Os estudos de caso apontam referências essenciais para se 
compreender a aplicação contemporânea das teorias e conceitos abordados 
na bibliografia analisada. Os trabalhos foram escolhidos por tratarem dos 
temas design paramétrico, design de interação e fabricação digital, e por 
apresentarem visões unificadas destes. Os estudos de caso contribuem 
fortemente para o entendimento do design atual, que transita entre o físico 
e o digital, e que borra os limites entre disciplinas e entre dados, cálculos 
e fabricação. Estes projetos são expressões diretas das evoluções históricas 
investigadas nas referências bibliográficas.

Já as experimentações trazem trabalhos realizados pelo próprio 
autor, em conjunto com outros designers e artistas, como meio de 
aprofundar as teorias e os conceitos abordados na revisão bibliográfica. Este 
aprofundamento possibilitou uma investigação processual do design que se 
situa na fronteira entre o digital e o físico.

Os experimentos foram concebidos desde o início com a intenção 
de abordar o que há de mais atual no design paramétrico, no design de 
interação e na fabricação digital, todos entendidos como um só processo, 
sem limites definidos entre eles.

Por fim, a presente pesquisa estrutura-se em três outros capítulos 
além desta Introdução: Dados, cálculos e fabricações no design, Aplicações 
práticas e Considerações finais.

Nesta introdução buscamos iniciar o leitor nos assuntos que serão 
abordados a seguir, além de explicitar as motivações, alguns objetivos e 
aspectos metodológicos e de estruturação do trabalho.

O segundo capítulo se propõe a traçar uma espécie de histórico, 
chegando até os dias atuais, de alguns dos principais conceitos e 
acontecimentos que culminaram no design contemporâneo, que questiona 
seus limites entre o físico e o digital.
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O terceiro capítulo investiga aplicações práticas realizadas por 
outros autores, mas também pelo autor desta própria pesquisa. Esse capítulo 
pode ser entendido como uma amostra das causas das evoluções históricas 
abordadas no capítulo anterior.

As considerações finais procuram trazer reflexões quanto às 
contribuições e potencialidades da pesquisa, bem como apresentar seus 
possíveis desenvolvimentos futuros.



Dados,
cálculos e
fabricação
digital no 
design
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“Devemos lembrar que uma 

outra e superior ciência... nos deu em sua 

própria língua condensada expressões 

que são como história para o passado, 

como profecia para o futuro... É a ciência 

do cálculo – que se torna continuamente 

mais necessária a cada passo de nosso 

progresso, e que deve, em última análise, 

governar a totalidade das aplicações da 

ciência nas artes da vida”.

BABBAGE, Charles, 1832.
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A história é inevitável. O design de hoje é o resultado de uma série 
de acontecimentos históricos que guiam nossas ações no presente. 
Este design de hoje vive um momento extremamente tecnológico, 
em que grande parte da inovação se dá pela implementação de 

novas e constantemente renovadas tecnologias.
Essas novas tecnologias tornaram-se tão fundamentais que, segundo 

alguns dos autores mais importantes para o estudo do design, como Antoine 
Picon, William Mitchell, Greg Lynn, Malcolm McCullough, Branko Kolarevic, 
Usman Haque, John Maeda, Mark Weiser e Neri Oxman, entre diversos 
outros, elas vieram para modificar permanentemente os paradigmas dessa 
disciplina. Esses novos paradigmas foram responsáveis por proporcionar 
novos métodos de projeto, de fabricação e, sobretudo, novos processos de 
criação no design.

Desta forma, a única maneira de conhecermos a situação atual do 
design é investigarmos quais os principais acontecimentos do passado que 
fizeram com que se tornasse o que é hoje.

Este capítulo é uma tentativa breve de resgatar referências históricas 
significativas para o design e para a tecnologia, e que foram responsáveis 
pela formulação das questões inicialmente levantadas neste trabalho, entre 
elas a de que a tecnologia hoje implementada no design é proveniente de 
outras áreas, como computação, eletrônica, engenharia e artes.

As denominações tecnológicas que podem ser utilizadas para 
descrever processos inerentes ao design e à arquitetura são crescentes e 
inúmeras. Entretanto, os conceitos motivadores e que constituem as bases 
destas tecnologias possuem praticamente uma mesma origem, que remonta 
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às produções dos “cibernéticos” e seus antecessores.
É importante enfatizar que o foco maior nesta nossa abordagem 

está nos conceitos e nos novos pontos de vista possibilitados pela tecnologia, 
muito mais do que na própria tecnologia em si, que fora de um contexto 
histórico é percebida como obsoleta muito rapidamente. Desta forma, como 
afirma Mark Weiser, é preciso que a pesquisa sobre a evolução da tecnologia 
seja voltada para sua relação com o homem (WEISER; SEELY, 1996). Daí 
a importância de um levantamento histórico sobre o tema voltado para o 
contexto das necessidades humanas responsáveis por esta evolução.

2.1. ANTES DO SÉCULO XX

Existem duas grandes áreas que geraram muito conhecimento em 
seus entornos de forma que se tornaram fundamentais para o panorama 
do design tecnológico atual: a ciência ao redor dos dados e a evolução do 
cálculo. Simplificando, dados e cálculo.

Mas por que usar o termo “dados” e não “informações”?
Pelo dicionário Merriam Webster, a palavra “data”, em português 

“dados”, significa:
1. Fatos ou informações utilizados normalmente para calcular, 

analisar ou planejar algo;
2. Informação produzida ou armazenada por um computador.
Assim, “informações” não são valores muito importantes para o 

design, porém informações úteis e que podem ser processadas no design 
compõem os “dados”. Ou seja, informações são passíveis de análise e de 
armazenamento, e podem ser reorganizadas e acessadas infinitas vezes, 
gerando mais dados. O design atual de fato lida mais com dados do que 
informações, pois estes são mais facilmente incorporados nas decisões de 
projeto; por isso, o momento em que a informação torna-se dado é essencial 
para o design.

2.1.1. O ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES: 
DADOS

O exemplo mais antigo de transposição de informação para dado 
talvez seja a invenção do cartão perfurado de Joseph-Marie Jacquard, em 
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1804. Trata-se, supostamente, 
do primeiro momento em que 
informações passam a ser passíveis 
de armazenamento e de serem 
reorganizadas, ou seja, apresentam-
se como dados.

Os cartões serviam para 
guardar posições específicas de 
peças de teares automatizados na 
indústria têxtil, quase como um 
gabarito, sendo que a posição dos 
furos representava também um 
determinado posicionamento das 
peças desses teares. Os cartões 
perfurados de Jacquard foram depois 
aprimorados por Herman Hollerith 
e passaram a ser usados em outros 
tipos de atividades, e em larga escala 
ao longo do século XIX (CORTADA, 
1993).

2.1.2. A INTRODUÇÃO DO CÁLCULO

Já em termos de cálculo, também podemos apontar algumas 
evoluções que contribuíram de forma contundente para o design atual 
embasadas basicamente em variáveis e algoritmos. 

Variáveis são mecanismos matemáticos capazes de criar relações 
proporcionais sem a menção de valores absolutos, ou seja, estabelecem 
relações paramétricas entre duas ou mais entidades. Já os algoritmos foram 
resultado de descrições detalhadas de geometrias complexas e euclidianas. A 
lógica algorítmica presente na obra de grandes matemáticos traz pressupostos 
para as linguagens computacionais criadas na segunda metade do século XIX.

Daniel Davis (DAVIS, 2013) fala, por exemplo, de James Dana, 

Tear mecânico e os cartões perfurados de 
Joseph-Marie Jacquard.
Fonte: TIC - Moimenta da Beira 
<www.escolasmoimenta.pt>
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que no século XIX aplicava lógica paramétrica para a descrição de volumes 
tridimensionais euclidianos (no caso, cristais).

Já em 1837, esse geólogo norte-americano escreveu um artigo (“On 
the Drawing of Figures of Crystals”) no qual descrevia o processo de desenho 
manual de cristais. Nesse artigo, Dana utilizou o termo “parametric ratio” (que 
pode ser traduzido como “relação paramétrica”) para determinar relações de 
proporção variáveis entre certas partes do desenho desse cristal.

O artigo de Dana é basicamente uma descrição detalhada dos passos 

para que desenhos de cristais possam ser confeccionados com precisão, ou 
seja, trata-se de um extenso e complexo algoritmo.

O termo usado por Dana – “parametric ratio” – lembra muito a 
denominação atual de uma área específica do design, o design paramétrico. 
Entretanto, não foi apenas com a aplicação de relações paramétricas que 
Dana e seus contemporâneos lançaram precedentes, mas também quando 
aplicaram lógica algorítmica em suas produções.

Imagem ilustrando relações paramétricas em 
modelos tridimensionais de cristais.
Fonte: DANA, 1837. <www.danieldavis.com>
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2.1.3. PRIMEIROS ESTUDOS PARAMÉTRICOS

Um arquiteto muito importante para as práticas processuais do 
design e da arquitetura foi sem dúvida Antoni Gaudí, arquiteto responsável 
por levar o cálculo paramétrico a novos patamares. É importante ressaltar 
que Gaudí é muito conhecido na arquitetura pelas complexidades geométrica 
e formal empregadas em sua obra.

Talvez baseando-se em modelos que remontam ao século XVII, 
mais especificamente o modelo de Robert Hooke, Gaudí veio a criar o seu 
famoso modelo de correntes penduradas. O modelo de Hooke consiste num 
anagrama que descreve relações para a construção de arcos em edifícios. A 
pesquisa de Gaudí sobre a teoria de Hooke não pode ser confirmada, mas 
sabe-se que o arquiteto possuia em seu currículo uma extensa formação em 
matemática, física e materiais, o que poderia tê-lo auxiliado em sua carreira 
(DAVIS, 2013).

Com seus modelos de correntes penduradas Gaudí podia fazer 
infinitas alterações em seus projetos e ter certeza de que suas estruturas 
permaneceriam estáveis. Esse processo, que envolvia a utilização de uma 
plataforma paramétrica para auxílio na produção de uma obra, contribuiu 

Modelo de correntes penduradas de Gaudí.
Fonte: Tillnm <www.flickr.com/photos/ tillnm>
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de forma contundente para o design e a arquitetura. Novos tipos de relações 
estruturais puderam ser estabelecidos a partir daí, possibilitando maior 
ligação entre o modelo e a obra construída. 

Estas formulações de Gaudí tornaram-se pressupostos em áreas 
tecnológicas do design atual, não apenas no design paramétrico como 
mencionado, mas também na fabricação digital, que surgiria mais de um 
século após os primeiros estudos paramétricos de Gaudí.

2.2. AVANÇOS NO SÉCULO XX

O século XX é marcado pela introdução de tecnologias e 
descobrimentos científicos de importância inegável para a humanidade. Para 
o design, a maior delas é sem dúvida o advento da computação na segunda 
metade do século, porém o início já contava com premissas para o seu 
surgimento. Este se deu basicamente com uma necessidade crescente de 
processamento de informações, ou seja, cálculos cada vez mais complexos.

2.2.1. FORM FINDING: A BUSCA PELA FORMA

Um grande personagem da segunda metade do século XX, conhecido 
por ter utilizado cálculos complexos e baseados em lógicas pertinentes à 
natureza e biologia, é o arquiteto Frei Otto.

Assim como Gaudí, ele utilizou tecnologias analógicas para a 
criação de formas de acordo com parâmetros estipulados previamente. Essa 
exploração formal foi por ele denominada de form finding ou, traduzindo, 
uma busca pela forma.

O processo de form finding é responsável pela geração de diversas 
opções diferentes de forma, usando-se sempre a mesma lógica e mudando-se 
apenas valores. Podemos entender melhor essa ideia fazendo uma analogia 
com um gráfico gerado por uma equação. Mudando-se os valores da equação 
porém mantendo-se sua estrutura podemos criar infinitas variações de 
gráficos, e todos eles terão a mesma lógica inicial como base, ou seja, terão 
a mesma estrutura inicial da equação.
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Podemos entender esse processo como sendo precursor do que 
chamamos hoje de “generativo”, muito discutido atualmente na arquitetura 
e no design. Trata-se de uma área mais específica do design paramétrico 
baseada em sistemas genéticos da natureza.

A partir dos anos 50, com as novas descobertas nas áreas de 
comunicação e eletrônica, o foco muda consideravelmente, da ciência ao 
redor dos dados para a cibernética e a interação.

2.2.2. INTERAÇÕES DE APRENDIZADO

O autor responsável por introduzir cibernética e teorias de 
interação em objetos e ambientes foi Gordon Pask. As interações descritas 
e documentadas por Pask se concentram nas relações de aprendizado entre 
pessoas e máquinas.

Entre as definições atuais de interação, os sistemas de aprendizado 
configuram um dos tipos mais avançados (DUBBERLY; HAQUE; PANGARO; 
2009). Daí a importância e atemporalidade do visionário Pask, que preferia o 
termo “conversação” a interação.

Em experimentos como o Eucrates, de 1956, e o Thoughtsticker, 

Dispositivo desenvolvido 
por Frei Otto para 
calcular menores 
distâncias entre pontos. 
Institute for Lightweight 
Structures (ILEK), 
Stuttgart, 1988.
Fonte: Patrik 
Schumacher <www.
patrikschumacher.com>
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de 1976, Pask abordou diferentes tipos de interação de forma complexa. É 
interessante ressaltar aqui sua habilidade em lidar com as tecnologias da 
época, pois ainda não possuíam computadores, apenas dispositivos básicos 
de eletrônica, o que não limitou seu trabalho.

Em Eucrates, Pask criou um sistema de aprendizado entre máquinas, 
onde uma era capaz de ensinar à outra, e vice-versa, por meio de um console. 
Praticamente uma conversa entre máquinas.

Em Thoughtsticker, desenvolveu um trabalho mais complexo, pois 
se tratava de um projeto de interface digital para mediar uma relação de 
aprendizado com alunos. O design de interface digital é uma área bastante 
atual e relevante para o design.

Contudo, Pask uniu as evoluções no mundo dos dados com 
suas descobertas sobre sistemas de aprendizado, configurando-se como 
precedente essencial para inúmeras áreas do design contemporâneo que se 
utilizam de tecnologia.

O sistema de aprendizado 
máquina-máquina Eucrates, 

de 1956.
Fonte:

<www.cyberneticians.com>
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2.2.3. HIPERTEXTO E HIPERMÍDIA

Em 1965, com a publicação do artigo “As We May Think”, Vannevar 
Bush introduz uma nova forma de lidar com informações e dados. Ele faz 
isso a partir da criação de uma máquina fictícia chamada Memex capaz de 
indexar diferentes textos de distintas maneiras. 

Portanto já em 1965 Bush previu, por meio de um dispositivo virtual, 
necessidades fundamentais à experiência do usuário de hoje em dia, ou seja, 
a necessidade de enxergarmos a informação a partir de pontos de vista e 
contextos diferentes. Dessa forma, ele preparou o terreno para o nascimento 
do hipertexto e da hipermídia.

Outra figura bastante influente na atual aplicação da tecnologia 
no design é sem dúvida Ted Nelson. Este cunhou os termos hipertexto 

Memex, de Vannevar Bush. Trata-se de uma mesa capaz de processar 
arquivos e materiais referentes a qualquer assunto especificado. 

À esquerda fica um mecanismo que fotografa os documentos 
automaticamente e os armazena na mesa para referência futura.

Fonte: <http://2014.hackinghistory.ca>
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(em 1965) e hipermídia (em 1974), conhecimentos fundamentais para a 
sociedade na era da informação. Quase como uma evolução do modelo do 
Memex, de Vannevar Bush.

Por hipertexto podemos entender todo o conteúdo de texto 
que possua ligações (links) para outros textos, ou seja, trata-se de uma 
rede interconectada de conteúdo textual. Hipermídia é a mesma rede 
interconectada, porém de conteúdo que vai além do textual, ou seja, um 
conteúdo midiático de textos, fotos, vídeos, áudios e muito mais.

As definições criadas por Ted Nelson influenciaram de modo 
definitivo a maneira como organizamos nossas informações ou dados no 
mundo atual. Hoje quase não se pode pensar em sistemas que não possuam 
links para interconectar seus conteúdos. A utilização mais conhecida desses 
sistemas é sem dúvida a World Wide Web, ou seja, a estrutura da Internet 
como conhecemos hoje, lançada por Tim Berners Lee em 1991.

Entretanto, apesar da World Wide Web ter também revolucionado o 
mundo da informação de maneira definitiva, Ted Nelson a reconhece como 
sendo uma versão muito limitada dos seus hipertextos e hipermídias, e a 
considera como algo que imita o papel. Segundo Nelson, a forma ideal de 
hipermídia e hipertexto não deveria imitar o papel, mas sim oferecer novas 
maneiras de se criar conteúdo e publicá-los, resultando num novo tipo 
de documento passível de ser enviado a outras pessoas e também de ser 
arquivado. 

As duas principais diferenças entre o modelo atual da Web e o 
modelo de Nelson, entre outras, são: a) a navegação deveria possibilitar 
um histórico das versões do conteúdo, para que o que fosse eliminado em 
atualizações subsequentes continuasse acessível; b) também deveria permitir 
uma visualização do conteúdo de acordo com contextos diferentes, ou seja, 
o usuário poderia escolher a maneira como deseja visualizar o conteúdo e, 
dependendo do modo escolhido, o próprio texto ou mídia se modificaria 
para atender às demandas do usuário (NELSON, 1990). Trata-se, portanto, 
de um mecanismo paramétrico de navegação.

A forma como os dados são entendidos no hipertexto e na hipermídia 
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é fundamental para conceitos que surgiriam futuramente, como os sistemas 
complexos, e também novas compreensões sobre temas mais antigos, como 
a interatividade.

Seria a hashtag a nova hipermídia?

2.2.4. CIBERNÉTICA: O HOMEM E A MÁQUINA

Apesar de ter feito intenso uso do termo “cibernética” em 1948, 
Norbert Wiener reconheceu a área de conhecimento como algo já existente e 
recorrente apenas em 1961,quando da adição de dois capítulos na re-edição 
de seu livro “Cybernetics, Or Control and Communication in the Animal and the 
Machine“.

Wiener corresponde à maior referência em cibernética de primeira 
ordem, ou seja, cibernética que entende a interação como um sistema 
fechado, que não é influenciado por fatores externos.

Suas primeiras ideias sobre cibernética tratavam basicamente a 
relação homem-computador apenas como uma relação de reação (ele usa o 
termo “feedback”). Além disso, Wiener também traçou alguns paralelos entre 
o cérebro humano e o computador.

Já em sua revisão de 1961, talvez influenciado por seus 
contemporâneos, cibernética passa a ser entendida por Wiener como um 
mecanismo de aprendizado.

O sistema de feedback formulado por Norbert Wiener.
Fonte: WIENER, 1965.
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Talvez a maior contribuição de Wiener para o estado atual do design 
sejam os últimos capítulos de seu livro, adicionados na segunda edição. Neles  
Norbert Wiener fala sobre mecanismos de aprendizado e de autorreplicação. 
Descreve precedentes para as máquinas (ou dispositivos) autorreplicantes, 
ou seja, máquinas capazes de produzir outras máquinas, tema recorrente 
no design contemporâneo e que ganhou força a partir do século XXI, com a 
queda das principais patentes de impressão 3D.

2.2.5. O PARADIGMA ECOLÓGICO

Segundo Fox e Kemp (FOX; KEMP, 2009), Cedric Price foi talvez o 
mais influente arquiteto, adaptando as teorias cibernéticas e expandindo-as 
para um conceito de “Arquitetura Antecipatória”. Muitos de seus projetos 
não construídos, como o Fun Palace, de 1961, influenciaram uma arquitetura 
de processos, indeterminada, flexível e responsiva às necessidades mutantes 
dos usuários. Seguindo essa lógica, para que algo seja inteligente, ele deve 
aprender sobre o mundo e desenvolver suas próprias habilidades de interagir 
com este.

The Universal Constructor, projeto de John 
Frazer com colaborações de seus alunos. O 
trabalho consiste num modelo funcional de 
ambiente interativo capaz de se organizar 

automaticamente.
Fonte: FRAZER, 1995.
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John Frazer, consultor de sistemas no projeto do Fun Palace, foi 
além das ideias de Price, afirmando que a arquitetura deveria ser algo vivo 
e evolutivo. Essa teoria é mostrada no livro “An evolutionary Architecture”, 
que apresenta trabalhos de cerca de trinta anos com estudantes, além 
de colaborações com o próprio Gordon Pask. Os projetos incluem desde 
construções até protótipos de trabalhos realizados na Architectural 
Association, em Londres. O trabalho baseia-se fortemente em analogias com 
a natureza e as ciências cibernéticas, complexidade e caos.

Frazer destaca oito aspectos da evolução que afetam uma variedade 
de escalas, e afirma que a base de todas essas condições reside nos dados. 

“OS ECOSSISTEMAS NATURAIS TÊM 

ESTRUTURAS BIOLÓGICAS COMPLEXAS: 

ELES RECICLAM O PRÓPRIO MATERIAL, 

PERMITEM MUDANÇA E ADAPTAÇÃO, E FAZEM 

USO EFICIENTE DE FONTES DE ENERGIAS 

NATURAIS”.

FRAZER, JOHN, 1995.

Na época, com certeza, suas ideias se contrapunham fortemente 
às ideias da arquitetura moderna, mas agora, contudo, elas se tornaram 
palavras-chave para o discurso da sustentabilidade.

O conceito de computação material, uma das teorias mais recentes 
relacionadas ao design, tem como base este paradigma ecológico. Nesse caso, 
os próprios materiais com que criamos o design é que possuem inteligência 
tão avançada que passam a simular estruturas da natureza.

The Universal Constructor. 
Fonte: FRAZER, 1995.
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2.2.6. SKETCHPAD

A introdução da computação no desenho técnico permitiu que 
projetos paramétricos, como os de Gaudí e Otto, pudessem ser mais fácil e 
rapidamente realizados.

O Sketchpad foi uma invenção pioneira nesse sentido, criada por 
Ivan Sutherland como objeto de sua tese de doutorado.

É importante ressaltar sua visão à frente do tempo, pois além de 
traçar precedentes para o Computer-Aided Design (CAD), também desenvolveu 
uma linguagem de programação puramente visual, juntamente com um 
projeto de interface bastante complexo e voltado ao usuário.

Futuramente o CAD viria a dominar a prática de projeto no design 
e na arquitetura. Já as linguagens visuais de programação ganharam força 

Sketchpad, de Ivan Sutherland, criado em 
1963. O primeiro CAD do mundo era capaz de 

trabalhar em diferentes vistas planimétricas do 
projeto ao mesmo tempo.

Fonte: <www.tut.by>
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nos anos 2000, e hoje configuram o principal meio de programação para 
profissionais vindos de outras áreas que não a de programação.

Segundo Daniel Davis, Sutherland aproveitou-se do poder 
computacional do computador TX-2 para criar o Sketchpad em 1963, que 
funcionava usando uma caneta luminosa e botões que comandavam um cursor 
com o qual o designer era capaz de desenhar linhas ou arcos diretamente na 
tela. Estes arcos e linhas podiam estar relacionados entre si por meio do que 
Sutherland chamou de “atomic constraints”, o que poderíamos traduzir como 

“restrições atômicas” (DAVIS, 2013).
Essas restrições atômicas consistiam basicamente em relações 

paramétricas entre as geometrias desenhadas, algo que passou a ser 
implementado pelo software CAD mais conhecido, o AutoCAD, apenas em 
sua versão de 2010.

Em resumo, o pioneirismo de Ivan Sutherland ao criar o Sketchpad 
deve ser reconhecido por: ter criado o primeiro software CAD; permitir relações 
paramétricas entre as geometrias desenhadas; procurar estabelecer uma 
conversação entre homem e máquina com certo grau de interatividade; ter 
criado talvez a primeira linguagem visual de programação, e, por último, ter 
desenvolvido uma interface visual e física por meio do desenho diretamente 
na tela.

2.2.7. CAD – COMPUTER-AIDED DESIGN

Apesar do imenso esforço na criação do Sketchpad, o CAD viria a 
se tornar força expressiva apenas no final dos anos 60, quando programas 
mais baratos começaram a ser implantados. Entretanto, estes tiveram que 
abrir mão da maioria das características desenvolvidas para o Sketchpad como 
meio de baratear sua produção.

A realidade é que desde os anos 90 o CAD tem sido usado apenas 
como meio de aumentar a produção em escritórios de design e arquitetura, 
com os desenvolvedores tendo como foco principal a relação “mais desenho 
em menos tempo”. Esse tipo de processo de produção permanece, ainda 
nos dias de hoje, como o modelo produtivo mais adotado por designers e 
arquitetos.
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Por outro lado, o desenvolvimento de software paramétricos e 
interativos não pára por aí. Em 1985, a empresa Parametric Technology 
Corporation, de Samuel Geisberg, produziu o primeiro software paramétrico 
depois do Sketchpad e que recebeu o nome de Pro/ENGINEER. Este, 
diferentemente do Sketchpad, era capaz de lidar com formas tridimensionais 
e trabalhar com diversos pontos de vista ao mesmo tempo, assim, se uma 
alteração fosse feita em uma vista do projeto, esta mesma alteração também 
poderia ser replicada consistentemente para todas as outras vistas do mesmo 
projeto.

As contribuições trazidas pela evolução do CAD nesse período 
modificaram de maneira definitiva as disciplinas do design e da arquitetura 
nos âmbitos conceituais e práticos. Tais evoluções podem ser encontradas 
nos sistemas de representação, de bidimensionais para tridimensionais, e 
mais recentemente no BIM – Building Information Modeling – um sistema de 
modelagem paramétrico baseado em informações relacionadas a geometrias 
tridimensionais desenhadas no software.

Essas evoluções trouxeram novos programas que lidam com um 
conjunto de dados cada vez mais complexo, como é o caso do Rhinoceros 
e seu plugin, Grasshopper. Eles foram responsáveis pela popularização e 
difusão de novos métodos paramétricos de modelagem tridimensional no 
design. Parte desse mérito se dá por seu baixo custo e também por adotarem 

Interface do primeiro 
software paramétrico 
da história, o PRO/
Engineer.
Fonte: Manuel Bouzas 
Cavada <http://
es.slideshare.net/
ManuelBouzasCavada>
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licenças de software aberto. 
Os novos métodos paramétricos também vieram facilitar a produção 

por meio da fabricação digital, ou seja, foram responsáveis por mudanças 
definitivas em todo o processo de design, da concepção à fabricação.

2.2.8. REALIDADES MEDIADAS

As descobertas e evoluções na área da realidade mediada foram 
fundamentais para o estado atual do design, pois permitiram novos níveis 
de interação por meio de experiências de maior imersão.

Primeiramente, é importante apontarmos os diversos tipos de 
realidade mediada e suas definições. Realidade mediada significa uma 
experiência possível somente pela mediação de um computador, e trata-se de 
uma definição ampla, que engloba todas as outras. Uma definição proveniente 
da realidade mediada, mas não menos importante, é a realidade virtual, 
significando uma substituição de informações do mundo real por outras de 
origem virtual. Por fim, temos a realidade aumentada, que determina uma 
relação em tempo real e que possui conexões com o mundo real.

Um dos primeiros dispositivos de que se tem documentação e que 
fez uso de realidade aumentada é o Sensorama, criado por Morton Heilig em 
1957. Este consistia em cabines para uma ou quatro pessoas oferecendo uma 
imagem tridimensional com cheiros, som estéreo, vibrações no assento e 
vento no cabelo para criar uma ilusão de realidade.

Uma outra experiência marcante para o design é o HMD – Head 
Mounted Display – que pode ser definido como uma tela acoplada diretamente 
à cabeça do usuário.

Não coincidentemente, o grande criador desse dispositivo foi Ivan 
Sutherland, o mesmo do Sketchpad. O HMD foi criado em 1966, ou seja, três 
anos após o Sketchpad, e consiste em um dispositivo de realidade virtual 
capaz de reproduzir wireframes de ambientes tridimensionais.

Mais uma vez Ivan Sutherland cria um precedente importantíssimo 
para o estágio atual do design no que diz respeito a realidades mediadas, 
além de pensar uma “computação vestível”, embora o peso muito elevado 
do HMD tenha impossibilitado que as pessoas o apoiassem sobre a cabeça.
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Saltando para os anos 90, Tom Caudell criou o termo realidade 
aumentada e Julie Martinbrought foi responsável por trazer a realidade 
virtual para a televisão.

No trabalho de Ronald Azuma entitulado “A Survey of Augmented 
Reality”, publicado em 1997, foram analisados diferentes usos para os 
dispositivos de realidade aumentada. Estes usos variavam entre medicina, 
indústria, pesquisa, mecânica e entretenimento.

Já nos anos 2000, com a criação do ARToolKit por Hirozaku Kato, 
foi possível a inserção de material gráfico virtual no mundo real. Para tal, o 
ARToolKit utiliza mecanismos de monitoramento por vídeo, por meio de 
marcadores, para fazer inserções em visualizações captadas por câmeras em 
tempo real. Esses marcadores foram experiências tão significativas, que ainda 

HMD – Head Mounted Display, criado por Ivan Sutherland em 1966.
Fonte: David Garcia <www.davidgarcia.eu>
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nos dias de hoje são considerados novidade e utilizados das mais diversas 
maneiras em revistas, jornais, comerciais de televisão, jogos e muito mais.

Há também uma subdivisão das realidades mediadas em crescente 
evolução que tem o objetivo de amplificar as capacidades do corpo humano: 
trata-se do corpo aumentado.

É uma área muito conhecida na arte graças aos trabalhos de Stelarc, 
um artista que utiliza diversos dispositivos acoplados ao próprio corpo com o 
intuito de exceder as capacidades humanas. Uma espécie de “ciborguização”, 
ou seja, combinação física entre homem e máquina, assunto recorrente na 
medicina há muito tempo por causa das evoluções das próteses que permitem 

um desempenho por vezes 
maior que o humano. Aliás, 
o celular é um advento que 
aproxima a cada dia mais o 
homem do ciborgue.

Amplified Body, de Stelarc - 1985. 
O artista cria um braço extra 
como meio de aumentar suas 
capacidades humanas.
Fonte: CEC - Canadian 
Electroacoustic Community 
<http://cec.sonus.ca>
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2.2.9. DESIGN PARAMÉTRICO

O design paramétrico, diferentemente do que muitos pensam, 
está presente no design e na arquitetura desde seus primórdios, porém de 
maneira analógica (TERZIDIS, 2006). Todo objeto ou edifício que possui 
qualquer relação geométrica, como por exemplo de proporção ou simetria, 
só pode ser concretizado por meio da estipulação ou do cálculo de valores. 
Foi somente com a introdução da computação no design e na arquitetura 
que o termo “paramétrico” ganhou força. Esta força se deu especialmente à 
partir do século XXI, com a extensa utilização de software de programação 
aliado a software de projeto. 

Segundo Daniel Davis, a origem do termo “paramétrico” é creditada 
aos matemáticos, mas há controvérsia a respeito de quando os designers 
começaram a usar a palavra. Davis cita a tese de doutorado de David Gerber, 
onde este aponta Maurice Ruiter como o primeiro a usar o termo em um 
artigo de 1988 chamado “Parametric Design”. O ano de 1988, por coincidência 
ou não, também é a data de lançamento do primeiro software paramétrico 
comercial de uso aplicado ao design, o Pro/ENGINEER (DAVIS, 2013),  já 
citado anteriormente.

O termo design paramétrico, usado em aplicações analógicas e ao 
longo de toda a história do design e da arquitetura, pode ser considerado 
o de maior abrangência relacionado a este tipo de processo de design. Há 
diversos outros termos relevantes, alguns criados anteriormente ao design 
paramétrico, mas que se referem a áreas mais específicas desse processo. 
Os principais são: “gramática da forma”, “design generativo”, “arquitetura 
algorítmica” e “parametricismo”.

No caso de “arquitetura algorítmica” (do inglês “algorithmic 
architecture”), por exemplo, criado por Terzidis (TERZIDIS, 2006), o termo 
pode ser considerado como uma pequena variação do design paramétrico, 
nesse caso específico com aplicação voltada apenas à arquitetura.

“Gramática da forma” e “design generativo” dizem respeito a 
processos computadorizados específicos de form finding e, portanto, apesar 
de serem termos anteriores ao próprio design paramétrico, podem ser 
considerados sub-áreas deste.
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Por último, o “parametricismo” se refere a projetos de escala maior 
(arquitetônica ou urbana), mas aqui não mais com o intuito de form finding, 
e sim como um processo paramétrico da construção do próprio significado, 
ou partido, do projeto. O termo “parametricismo” foi criado por Patrik 
Schumacher em 2008, em sua obra intitulada Parametric Manifesto, e é sem 
dúvida o mais pretensioso dos termos.

Abordaremos esses termos de maneira mais detalhada mais adiante.

2.2.10. GRAMÁTICA DA FORMA

A gramática da forma é um processo específico de parametrização 
de projetos. Assim como nas gramáticas das línguas humanas, uma série de 
regras são estabelecidas a fim de conformar projetos diferentes, porém que 
compartilham da mesma linguagem de criação.

Seguindo esta lógica, também poderíamos dizer que se trata de um 
processo de design generativo, porém aqui estamos falando especificamente 
da aplicação de gramáticas para a criação formal, enquanto o design generativo 
utiliza essas regras também para outros fins e outros tipos de mídia.

“GRAMÁTICAS DA FORMA FORAM 

DESENVOLVIDAS COMO UMA MANEIRA DE 

CAPTURAR A NATUREZA ALGORÍTMICA DO 

DESIGN”.

DUARTE, JOSÉ, 2001.

Mais uma vez é importante ressaltar que a gramática da forma 
está presente desde os primórdios da arquitetura e do design, embutida nas 
inúmeras regras para constituição de ordens e estilos arquitetônicos. 

De acordo com José Pinto Duarte, o primeiro estudo gramatical de 
projeto apareceu num artigo escrito por Stiny e Gips em 1972, o qual traria 
subsídios para as técnicas contemporâneas de gramática da forma aplicada 
ao projeto. Duarte também fala em “gramáticas paramétricas de forma” para 
enfatizar as relações proporcionais e não de valores absolutos no design 
(DUARTE, 2001).
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Ainda segundo Duarte, as gramáticas da forma podem ser divididas 
em duas categorias: as que permitem emergência e as que não permitem. As 
gramáticas que permitem emergência devem permitir que novos padrões ou 
resultados inesperados surjam durante o processo, ou seja, que a própria 
gramática seja alterada pelos seus resultados. Já as que não permitem, devem 
apresentar resultados esperados (DUARTE, 2001).

Há também um segundo tipo de classificação das gramáticas da forma, 
segundo Duarte: as analíticas e as originais (DUARTE, 2001). As analíticas 
podem ser entendidas como aquelas que têm como base objetos existentes 
ou obras arquitetônicas históricas, e têm como objetivo o descobrimento de 
regras recorrentes utilizadas por seus autores. Já as gramáticas originais são 
aquelas criadas especificamente para algum projeto a ser desenvolvido.

Estudos de gramática da forma realizados por José 
Pinto Duarte e baseados em parâmetros das casas 

Malagueira, do arquiteto Álvaro Siza.
Fonte: DUARTE, 2001.
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As gramáticas da forma são muito importantes para o design 
atualmente, ainda mais quando falamos nos novos métodos produtivos 
industriais de customização em massa. Neste sentido, as gramáticas permitem 
a criação de infinitos resultados formais, diferentes entre si, porém podendo 
apresentar em cada opção uma peculiaridade controlada ou não.

O método mais avançado de gramática da forma atualmente é o 
que chamamos de form fitness. O form fitness é um processo capaz de escolher 
a melhor opção formal entre diversos resultados, de acordo com algum 
critério predeterminado. Desta maneira, difere-se da gramática da forma e 
possui a característica específica de apresentar apenas uma opção resultante, 
enquanto que na gramática da forma diversas opções podem ser criadas. 
Contudo, o form fitness deve por natureza ser um processo que permita 
emergência, ou seja, o próprio algoritmo sofre alterações durante o processo, 
sempre com a finalidade da busca da forma ideal.

2.3. DÉCADAS DE 80 E 90

Os anos 80 foram marcados como a década em que a população 
passou a cada vez mais ter acesso a novas tecnologias digitais, ou seja, foi o 
período que iniciou uma maior expressão das características da era digital, 
período também denominado por alguns autores como “terceira revolução 
industrial”.

Já os anos 90 complementaram essa evolução ao introduzir 
hardware e software cada vez mais poderosos para a computação, bem como 
disponibilizaram todo esse aparato poderoso para a população graças a seu 
barateamento, ocasionando o “boom” do computador pessoal – PC.

Nessa época as noções e definições de design paramétrico e design 
de interação tornaram-se mais claras. Todo o conhecimento gerado sobre a 
área dos dados até então ganha força no design e na arquitetura por meio 
do design paramétrico. Da mesma maneira, os cálculos cada vez mais 
avançados e possibilitados pelos computadores são introduzidos no design 
como design de interação. É também nesse período que a fabricação digital 
passa a ser empregada no design.
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Mas talvez o mais importante acontecimento da década de 90 
tenha sido a expansão da Internet, das primeiras redes sociais e também 
a disponibilização, em crescimento exponencial, de informações e dados, 
e, consequentemente, um crescimento proporcional da capacidade de 
armazenamento desses dados.

2.3.1. GEHRY TECHNOLOGIES

Uma peça muito importante para a crescente digitalização de parte 
dos processos do design e da arquitetura foi sem dúvida Frank Gehry e sua 
segunda empresa, a Gehry Technologies. Ela foi responsável por possibilitar 
a fabricação de formas extremamente complexas na arquitetura e no design, 
fazendo uso de ferramentas, técnicas, software e hardware de áreas tecnológicas 
como a engenharia de computação, engenharia aeroespacial e engenharia 
náutica.

O projeto-chave mais emblemático e que provavelmente deu início 
às explorações processuais e formais de Gehry foi a escultura de um peixe 
na cidade de Barcelona.

O desenho de um peixe de 54 metros de comprimento por 35 
metros de altura teve início em 1989 e foi primeiramente concebido a partir 
de uma maquete de madeira e metal. Entretanto, a complexidade formal 
do projeto atingiu seu limite quando o escritório começou a produzir os 
desenhos técnicos para a execução da obra. Foi esse limite que incentivou o 
arquiteto chefe do escritório de Gehry na época, James Glymph, a fazer uso de 
tecnologia computacional para o projeto do peixe. Os arquitetos utilizaram 
o software CATIA, inicialmente de uso aeronáutico, para a produção de 
desenhos técnicos e de execução da escultura.

O projeto do peixe de Frank 
Gehry realizado no software 

CATIA.
Fonte: <https://mafana.files.

wordpress.com>
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Este foi sem dúvida o pontapé inicial para a fundação de uma 
segunda empresa, chamada Gehry Technologies, focada especialmente na 
utilização de tecnologias avançadas em projetos de arquitetura como uma 
prestação de serviços para outros escritórios.

A importância de Gehry para o design atual se dá não apenas pelo 
pioneirismo na utilização de tecnologias avançadas de outras áreas em seus 
projetos, mas também pelas mudanças no processo de projeto que seu 
trabalho acarretou e pela introdução de técnicas de fabricação digital em 
design e arquitetura.

2.3.2. A INTERNET

A Internet começou, como já dissemos, com a criação da World Wide 
Web (daí o “www” presente nos endereços das páginas da Web). Seu grande 
criador foi Tim Berners-Lee, e teve sua origem em um projeto de 1989. Já 
na primeira versão, Berners-Lee especificou três princípios para a Internet, 
que perduram até os dias atuais. Esses princípios, baseados em tecnologias 
de hipertexto e hipermídia, são: HTML (HyperText Markup Language), URI 
(Uniform Resource Identifier) e HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Com mais de um bilhão de páginas no ano de 2015, a Internet 
representa um meio informacional de alcance global. É importante neste 
histórico, pois representa um novo momento para a ciência sobre os dados, 
tornando-se a maior entidade detentora e difusora de informações do mundo.

A Web também se mostra fundamental para o estado do design 
contemporâneo e também para a profissão do designer, não importando em 
que área específica atue. Ela se tornou uma plataforma de execução para a 
própria disciplina, e dessa forma a quantidade de designers que possuem 
a Web como base aumenta a cada dia. Além disso, ela também representa 
novas áreas de atuação para o profissional, como o webdesign, o design 
gráfico, entre muitos outros. Por fim, a Internet também passou a permear 
novas áreas do design e servir de base para elas, como por exemplo o design 
de serviços e o design de interfaces, que muitas vezes possui a Web como 
plataforma de armazenamento e processamento de dados.
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2.3.3. TECNOLOGIA CALMA

Em um artigo de 1995, Mark Weiser e John Seely Brown cunharam 
os termos “computação calma” e “tecnologia calma”, segundo eles em reação 
à crescente complexidade que as tecnologias de informação alcançaram e 
também como uma maneira de prever as qualidades das tecnologias do 
futuro.

Ao contrário da idolatria da tecnologia e de sua crescente presença 
na forma de objetos físicos ou dispositivos barulhentos, como secretárias 
eletrônicas, pagers, celulares,  entre outros, a tecnologia calma é uma forma 
de tecnologia onipresente e que necessita de cada vez menos contato direto 
com o homem.

Contudo, Mark Weiser foi também responsável pela criação do 
termo “computação ubíqua”, que se tornaria tema de suma importância 
para a situação atual do design e também daria origem à ideia de tecnologia 
calma, entre outras. Computação ubíqua nada mais é que a existência da 
computação em todos os níveis da vida humana, desde os nano-objetos até o 
corpo humano. Ao mesmo tempo, por se tratar de uma tecnologia embutida 
em tudo que conhecemos e se apresentar das formas mais variadas, esta 
tecnologia se torna praticamente invisível.

Segundo Weiser e Brown (WEISER, BROWN, 1996), existem quatro 
momentos importantes na computação moderna: mainframe, computador 
pessoal, Internet e computação ubíqua. Mainframe refere-se ao período em 
que muitas pessoas usavam o mesmo computador; computador pessoal diz 
respeito a uma fase em que cada pessoa passa a ter seu próprio equipamento: 
Internet refere-se ao momento em que uma rede se forma fazendo uso da 
computação pelo mundo, e a computação ubíqua diz respeito a um momento 
em que muitos computadores compartilham cada um de nós usuários.

Os autores falam de duas áreas de engajamento da atenção do usuário 
pela tecnologia, e as descrevem como fundamentais para o entendimento do 
futuro da tecnologia. Essas duas áreas são a periférica e a central. E dão um 
exemplo: imagine-se dirigindo um carro com o som ligado; se algum som 
mais alto é percebido, nossa área de atenção central muda automaticamente 
do carro para o som mais alto, e o carro passa para a periferia da atenção; 
logo após a situação volta ao normal e os papéis são invertidos novamente.
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Segundo Weiser e Brown, o mesmo deve acontecer com a tecnologia 
calma, deve haver uma facilidade de transição entre essas duas áreas de 
atenção (WEISER, BROWN, 1996).

Carlo Ratti e Matthew Claudel falam de tecnologia calma como um 
“detalhe invisível”:

“A PARTIR DA PROPAGAÇÃO DA 

COMPUTAÇÃO UBÍQUA, OUTRA FERRAMENTA 

SURGIU PARA DAR FORMA E COMUNICAR O 

MÍNIMO SIGNIFICANTE: O DETALHE INVISÍVEL. 

SEM SER PERCEBIDO VISUALMENTE, UM 

MICROCHIP PODE, NO ENTANTO, INSTIGAR 

UMA PODEROSA INTERAÇÃO ENTRE PESSOAS 

OU ENTRE PESSOAS E ARQUITETURA, 

TORNANDO-SE, EM MUITOS ASPECTOS, UM 

SISTEMA DE ‘BITS E TIJOLOS VIVOS’”.

RATTI, CARLO;

CLAUDEL, MATTHEW, 2014.

É muito interessante a abordagem dos criadores da tecnologia 
calma, que parece ir na contramão daquela dominante em nossa época, de 
deslumbre com a tecnologia e a computação, e não com suas contribuições 
para o desenvolvimento dos seres humanos.

Com este pensamento em mente, Weiser e Brown falavam sobre 
uma tecnologia que não causa pânico, mas que tem foco no que é realmente 
importante para o homem. Estamos falando de uma ênfase maior no 
conteúdo e menor nas tecnologias ao nosso redor.

Além disso, Weiser e Brown abriram precedentes para movimentos 
novos e contemporâneos no design, como a “Internet das coisas”, a 
computação material, além de, claro, a própria computação ubíqua, que 
corresponde a uma área de considerável importância nos trabalhos atuais de 
design. Como “Internet das coisas”, um pensamento nitidamente embasado 
nas teorias de Weiser, entendemos a interconexão de dispositivos de 
computação embarcada, isto é, os sistemas computacionais embutidos nos 
mais diversos equipamentos eletroeletrônicos, com a Internet.
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2.3.4. A FORMA ANIMADA

“Animate Form” é um livro escrito por Greg Lynn em 1999. Greg Lynn 
utilizou software de animação como meio de projetar sua arquitetura e seu 
design, que ele chama de “animate design” e que toma forma por meio da 
junção de força com movimento. Dessa forma, o projeto de Greg Lynn segue 
a ordem: forças que geram movimento e resultam em uma animação, ou 
Força-Movimento-Animação.

Pelo fato de Lynn lidar com software de animação altamente 
paramétrico, capaz de interpretar dados com a finalidade de criar formas, 
uma boa parte do repertório de operações realizadas por estes programas 
acabou sendo incorporada como métodos de projeto. Parte desse repertório 
é: keyframe animation, forward and inverse kinematics, dynamics, particle emission.

Branko Kolarevic (KOLAREVIC, 2000) descreve essas técnicas mais 
detalhadamente e, segundo ele, kinematics pode ser entendido como o estudo 
do movimento de objetos ou de um grupo de objetos sem considerar forças 
agindo sobre eles. Quando forças são aplicadas nesses objetos, transformações 
tanto de forward kinematics quanto de inverse kinematics começam a moldá-
los. O termo “forward kinematics” pode ser entendido como “as forças dos 
próprios objetos agindo na forma final”, enquanto “inverse kinematics” são 
forças reagentes do ambiente, como ventos e gravidade, consideradas com o 
intuito de moldar o objeto final.

Exploração formal de Greg Lynn para a Embryological house, 
projeto de uma casa capaz de assumir diversas formas.

Fonte: <www.digischool.nl>
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Ainda segundo Kolarevic, dynamics é o contrário de kinematics, e 
trata de forças da gravidade, do vento, ou de vórtices aplicados no objeto. 
Uma vez que as forças são aplicadas, simulações de colisão e detecção de 
obstáculos são computadas pelo software, gerando sua forma final.

Em sua obra, Lynn também discute o espaço cartesiano digital no 
qual os designers e arquitetos realizam seus projetos.

Ao invés de pensar o ambiente digital de projeto como algo muito 
limpo e de extrema perfeição, Lynn o considera como um “ambiente de 
forças e movimento” (KOLAREVIC, 2000), ou seja, um ambiente concebido 
e propício para a ação dessas forças.

Esse pensamento é muito importante, pois representa um processo 
completamente novo de projeto em design e arquitetura, englobando 
diversas etapas, desde a criação, passando pela representação e chegando à 
execução da obra.

Já que designers e arquitetos desenham e representam seus projetos 
em plataforma digital, devemos levar em consideração suas especificidades e 
fazer com que o próprio ambiente digital, em se tratando de uma simulação, 
possa atuar sobre o projeto em si.

Dessa forma, Greg Lynn utiliza-se de meios paramétricos para 
expressar relações com um certo grau de interação na concepção formal de 
suas obras. Assim, é responsável por uma redefinição nos métodos digitais 
de projeto. Além disso, como meio de materializar essas formas complexas 
e resultantes de processos digitais, Greg Lynn também é muito conhecido 
por seu pioneirismo na fabricação digital que viabilizou a execução desses 
processos. Por fim, Lynn torna-se uma figura fundamental na linha do tempo 
que estamos traçando, pois representa o primeiro designer a fazer uso de 
tecnologias paramétricas, de interação e de fabricação digital conjuntamente.
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2.4. SÉCULO XXI

A partir do século XXI passamos a ter uma noção mais clara do que 
é o design paramétrico, o design de interação e a fabricação digital, além de 
podermos testemunhar suas crescentes aplicações no design.

Neste período, de 2001 até os dias atuais, aconteceram basicamente 
dois movimentos que contribuíram muito para a situação atual do design: o 
crescimento dos analytics e big datas, ou a possibilidade de análises cada vez 
mais profundas sobre um conjunto de informações e dados cada vez maior, 
e também a onipresença da computação, possibilitada pelos smartphones e 
serviços de nuvens. 

Dessa forma, podemos dizer que ainda estamos lidando com 
evoluções que dizem respeito a dados e cálculos, sendo que estes cálculos 
agora podem ser realizados em qualquer celular, e os dados podem ser 
armazenados em nuvens.

O surgimento de novos entendimentos e novas capacidades de 
processamento de dados também marcaram o surgimento de novas teorias 
de sistemas complexos, que permitiram um melhor entendimento sobre 
como esses dados se estruturam.

A importância de entendermos a lógica por meio da qual os dados se 
organizam é justamente a capacidade de podermos lidar com uma quantidade 
cada vez maior de dados. Quanto mais lógicas são aplicadas num conjunto 
de dados, mais fácil fica o entendimento e mais conclusões podemos tirar 
sobre estes.

Foi também nesse período que as redes sociais ganharam força. 
Esse verdadeiro fenômeno dos nossos dias teve impacto tão significativo 
sobre o design contemporâneo, que hoje nos permite realizar projetos 
em equipes cujos integrantes não se conhecem pessoalmente. Além disso, 
impulsionados por redes sociais, projetos abertos e livres passaram a ganhar 
mais contribuintes das mais diversas partes do mundo. 

Meios de produção tradicionais e até mesmo os meios de fabricação 
digital incorporaram características das redes sociais, de modo que objetos 
podem ser projetados e executados em países diferentes. No caso da 
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fabricação digital, surgiram diversos serviços de fabricação online, com 
interface própria, que permitem alterações e orçamentos instantâneos.

Uma outra área que ganhou destaque, e que se utiliza de técnicas 
de big data e analytics é o UX – User Experience. O User Experience interpreta uma 
grande quantidade de dados coletados sobre o uso de produtos, dispositivos, 
interfaces ou serviços e os utiliza como ponto central para o próprio projeto. 
Embasado nas interações do usuário, torna-se um método quase obrigatório 
de projeto em razão de seu alto grau de precisão e sucesso.

2.4.1. DESIGN GENERATIVO

“SOFTWARE É UMA FERRAMENTA PARA 

A MENTE”.

MAEDA, JOHN, 2001.

O designer começa a se envolver cada vez mais com a programação 
e, para John Maeda (MAEDA, 2001), para que possa projetar com sucesso 
utilizando o computador, o designer deve entender como funciona o software 
que utiliza.

Segundo o autor, se a revolução industrial produziu ferramentas 
para aumentar o potencial do corpo, como o vapor e o automóvel, a revolução 
informacional está produzindo ferramentas para aumentar o intelecto. 

Software e ferramentas disponíveis hoje nos permitem acessar e 
processar enormes quantidades de informação (MAEDA, 2001). No entanto, 
os software não apenas aumentam nossas habilidades para lidar com toda essa 
informação, como também nos encorajam a pensar de diferentes maneiras.

O termo “alfabetização processual” é criado por Michael Mateas 
para descrever este fenômeno, e trata-se da “habilidade de ler e escrever 
processos, envolver representações processuais e estéticas” (MATEAS, 
2005). 

Linguagens visuais de programação (também chamadas de 
linguagens gráficas de programação) permitem uma maneira facilitada de se 
pensar o código. Segundo os autores, programar com uma dessas linguagens 
seria como desenhar um diagrama ao invés de escrever um texto. 
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Três das linguagens visuais mais importante de hoje – Max, Pure Data 
e vvvv – foram influenciadas pela maneira como os cabos são conectados em 
sintetizadores analógicos. O Grasshopper, ferramenta largamente utilizada 
e explorada por designers e arquitetos, também trabalha com linguagem 
visual similar à dos três software citados acima.

Com início nos anos 1940, o código foi desenvolvido para ajudar 
em trabalhos nos campos da ciência e engenharia. 

“O MUNDO ESTAVA EM GUERRA. 

CÁLCULOS COMPLEXOS DEVERIAM SER 

REALIZADOS SOB PRESSÃO DE TEMPO, COISA 

QUE NORMALMENTE NÃO OCORRIA COM 

MATEMÁTICOS: CÁLCULOS NUMÉRICOS 

RELACIONADOS AO DESIGN E USO DE 

ARMAS; MANIPULAÇÕES LÓGICAS PARA 

QUEBRAR CADA VEZ MAIS OS CÓDIGOS 

COMPLEXOS ANTES QUE AS INFORMAÇÕES 

SE TORNASSEM NOVIDADES PASSADAS… É 

IMPROVÁVEL QUE ALGUMA IDEIA SEQUER 

TENHA PASSADO PELA CABEÇA DELES 

PARA TORNAR OS COMPUTADORES MAIS 

AMIGÁVEIS PARA PESSOAS COM ESTILOS 

MAIS SUAVES QUE OS DELES”.

PAPERT, SEYMOUR, 1994.

Entre 1950 e 1960, artistas começaram a fazer experimentos com 
software. Essas explorações foram mostradas primeiramente ao público na 
exposição Cybernetic Serendipity, realizada no Institute of Contemporary Arts 
de Londres em 1968; bem como nas mostras Software – Information Technology: 
Its New Meaning for Art, no Museu Judaico de Nova York em 1970, e Information, 
apresentada no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) em 1970.
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Uma obra bastante importante presente nessas exposições é Cloud 
Piece, de Yoko Ono, em que a artista compõe poemas que utilizam linguagem 
algorítmica para descrever um conjunto de ações fictícias.

Cartaz da exposição Cybernetic Serendipity.
Fonte: <http://jermynstreetjournal.com>

Cloud Piece, por Yoko Ono.
Fonte: <http://galleryhip.com>
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Em 1963, nos Laboratórios Bell, Kenneth C. Knowlton escreveu 
BEFLIX, um software especializado em criar animações. O filme gerado por 
computador Permutations foi criado em 1966 por John Whitney usando GRAF, 
uma biblioteca combinável desenvolvida pelo Dr. Jack Citron, físico da IBM. 
Ambos os programas foram construídos com a linguagem Fortram.

Nos anos 1980, o desenvolvimento do computador pessoal 
levou à criação de novas linguagens, como a HyperTalk, uma linguagem de 
programação para o aplicativo exclusivo da Apple HyperCard (um sistema 
hipermidiático).

A linguagem Lingo foi desenvolvida para a primeira versão do 
Adobe Director, em 1988. Lingo foi a primeira linguagem de programação 
largamente usada por artistas e designers, e os autores apontam a World 
Wide Web como uma consequência dele nos anos 1990. Juntamento com  a 
Web, vimos nascer a linguagem ActionScript, e desde então um aumento 
da alfabetização em programação nas comunidades de artes e arquitetura, 
levando a uma proliferação de diferentes opções de programação.

Imagem capturada 
do filme Permutations, 

de John Whitney.
Fonte: Jess Luciano 

<http://rayogram.
blogspot.com.br>
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O código hoje não está mais limitado à tela ou a uma projeção; 
ele expande rapidamente seus limites e passa a controlar mais aspectos do 
mundo físico. É usado para controlar elementos de produtos, arquitetura 
e instalações. Também para criar arquivos que podem ser traduzidos em 
impressões e transformados em matéria por meio de máquinas controladas 
numericamente (Comando Numérico Computadorizado, ou CNC).

Segundo Reas, McWilliams e Barendse, o uso do software no design 
pode ser separado em duas categorias: produção e concepção. Na primeira 
categoria, o software é utilizado para produzir uma forma preconcebida, e 
na segunda, o computador participa no desenvolvimento da forma (REAS, 
MCWILLIAMS, BARENDSE, 2010).

SOBRE O MOMENTO EM QUE O 

COMPUTADOR PASSA A SER CONSIDERADO 

UM MEIO E NÃO MAIS UMA FERRAMENTA, 

CARPENTER E MCLUHAN DIZEM: “HOJE 

ESTAMOS COMEÇANDO A NOS DAR CONTA 

DE QUE AS NOVAS MÍDIAS NÃO SÃO APENAS 

ARTIFÍCIOS MECÂNICOS PARA CRIARMOS 

MUNDOS DE ILUSÃO, MAS SIM NOVAS 

LINGUAGENS COM NOVOS E ÚNICOS 

PODERES DE EXPRESSÃO”.

CARPENTER, EDMUND;

MCLUHAN, MARSHALL, 1960.

Mesmo antes da invenção do computador pessoal (PC), computadores 
já eram usados por designers nas indústrias aeroespaciais e automotivas, e 
também por cientistas, para simular as características complexas do mundo 
real e para melhorar a eficiência e a rapidez de algumas tarefas. Porém, com 
sua evolução, novas maneiras de utilização abriram novos territórios tanto 
para o design quanto para a própria computação.
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Já em 1967, por exemplo, Charles A. Csuri realizou a obra Sine Curve 
Man, em que alterava a imagem de um homem por meio de valores advindos 
de uma onda sinuosa. O código foi desenvolvido como uma abstração da 
forma humana.

Reas, McWilliams e Barendse citam etapas da evolução do controle 
da forma pelos computadores desde o sistema primário de coordenadas até 
a fabricação digital:

Coordenadas: sistemas de coordenadas descrevem uma forma no 
espaço.

Forma: passagem de imagens rasterizadas para vetoriais.
Cor: o sistema RGB de cores, empregado nos computadores, têm 

uma natureza aditiva ao invés de subtrativa, ou seja, chega-se na cor branca 
adicionando-se cores, e não subtraindo-as.

Realismo: as interfaces gráficas evoluem de modo a mimetizar o 
mundo real.

Sine Curve Man, de 
Charles Csuri.

Fonte: ACM SIGGRAPH 
<www.siggraph.org>
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Luz: evolução das telas, ou modos de representação dos 
computadores, desde o osciloscópio até as telas de LED.

Impressão: desde as ploters até as impressoras de circuito.
Fabricação: as técnicas de fabricação digital são uma evolução de 

todas as tecnologias prévias (REAS, MCWILLIAMS, BARENDSE, 2010).

John Maeda, em seu projeto Design by Numbers propõe uma espécie 
de treinamento de programação para o designer e outros profissionais 
criativos sem afinidade com computação, e menos ainda com programação. 
Seu objetivo é introduzir o designer nas lógicas da programação e nas 
vantagens que esse conhecimento pode trazer para seu trabalho.

Para isso Maeda cria a linguagem de programação DBN – Design By 
Numbers – baseada em Java, e propõe diversos exercícios básicos que seriam 
capazes de introduzir o designer na programação (MAEDA, 2001). Design by 
Numbers resultou futuramente na criação, por alguns de seus ex-alunos, da 
linguagem Processing.

Interface do Design by Numbers, concebido para introduzir 
designers e arquitetos no mundo da programação.

Fonte: <www.asquare.org>
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2.4.2. SISTEMAS COMPLEXOS E EMERGÊNCIA

Os estudos sobre sistemas complexos ou redes foram fundamentais 
para um melhor entendimento dos chamados big datas (grandes aglomerações 
de dados), ou seja, permitiu novas interpretações e entendimentos sobre 
grandes conjuntos de dados e as relações entre estes. Portanto, podemos 
dizer que esses estudos permitiram uma simplificação do entendimento da 
complexidade. Afinal, complexo é diferente de complicado.

As definições de sistemas complexos variaram muito nos últimos 
anos com a conceituação das redes livres de escala. Segundo Barabási e 
Bonabeau, criadores da teoria das redes livres de escala, por mais de quarenta 
anos acreditou-se que todas as redes possuíam comportamento estritamente 
aleatório, ou seja, sem lógica aparente (BARABÁSI, BONABEAU, 2003).

A teoria das redes tem início no século XVIII a partir da teoria dos 
grafos. Grafos são representações básicas de redes, formadas por vértices 
que se conectam a partir de arestas. Foi apenas na década de 50 que se 
introduziu a teoria dos grafos aleatórios. Segundo esta, bastava que todos 
os nós tivessem apenas uma ligação para que estivessem todos ligados, e 
também considerava que todas as redes são aleatórias e possuem um número 
médio de nós. Logo depois, Stanley Migram fez considerações a respeito do 
grau de influência dos nós e ficou famoso pela invenção da teoria dos seis 
graus de separação, que dizia que todas as pessoas no mundo estão ligadas 
entre si através de no máximo seis relações com outras pessoas.

Ainda com esta mesma noção, a teoria dos mundos pequenos foi 
criada para dizer que os nós de uma rede não necessitam estar todos ligados 
entre si, mas bastaria apenas algumas ligações aleatórias para que isto 
ocorresse.

Na teoria das redes livres de escala, com a evolução do tempo novos 
vértices são adicionados às redes. Esses novos vértices têm uma maior chance 
de se conectarem a vértices que possuam maior influência na rede, ou seja, 
vértices que possuam maior número de ligações. Desta maneira, quanto 
mais popular o vértice, ou quanto mais ligações ele tiver, mais ligações ele 
fará. Nas palavras dos próprios autores: “o rico fica mais rico” (BARABÁSI, 
BONABEAU, 2003).
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Essas redes ficaram muito populares e ganharam visão pois são 
utilizadas para demonstrar o comportamento de redes sociais.

A emergência é um tema bastante abordado quando falamos em 
sistemas complexos, pois as duas coisas estão estritamente conectadas: um 
sistema complexo permite que exista emergência, ou seja, fatos não previstos 
ou calculados anteriormente podem vir a acontecer.

Peter Cariani fala de emergência como algo que pode dar início ao 
processo da criatividade. Segundo ele existem duas maneiras por meio das 
quais emergência pode se tornar criatividade. A primeira delas é quando a 
própria criação de um objeto, por exemplo, é capaz de gerar outros objetos. 
A segunda é quando uma obra resulta em novas ideias, significados e 
perspectivas para o observador ou usuário podendo ser usadas em tarefa 
criativa futura (CARIANI, 1992).

Por fim, o conhecimento das teorias de redes complexas é muito 
importante para o design, principalmente aquele que lida com dados e é 
capaz de realizar cálculos. É importante o entendimento de como os dados 
se relacionam, se agrupam, e como os resultados destes relacionamentos 
são fundamentais para a própria concepção de um design criado a partir de 
dados, ou que permite a emergência de algo novo durante seu uso.

A rede randômica e a rede livre de escala. (A) A 
maioria dos nós tem aproximadamente o mesmo 

número de ligações. (B) A maioria dos nós tem uma 
ou duas conexões, porém há também alguns nós 

altamente conectados; estes são denominados hubs.
Fonte: <www.spandidos-publications.com>
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2.4.3. DESIGN LIVRE, DESIGN ABERTO E DIY

O design livre (free design) foi diretamente influenciado pelo 
movimento do software livre GNU/Linux iniciado nos anos 80.

No caso da transferência desses valores do software para o design, 
há muitas adaptações, mas as ideias principais do compartilhamento e da 
cooperação continuam as mesmas.

Já o design de fonte aberta (open design) foi influenciado por um 
outro movimento do software, promovido por membros que não concordavam 
totalmente com os preceitos do software livre, desligando-se deste e criando 
o open source software.

O open source (fonte aberta) compartilha de algumas das ideias do 
software livre, porém nele podem haver restrições quanto ao tipo de dado ou 
a partes do software que são de fato disponibilizados livremente. Esse tipo de 
software, em geral, é pago.

Há também um conjunto novo de licenças, o Creative Commons, que 
se baseia no free software e no open source, pensado especificamente para estas 
novas situações de autoria.

Creative Commons é o resultado do trabalho de uma organização 
sem fins lucrativos que criou uma série de licenças a fim de facilitar o 
compartilhamento, o uso e o acesso à criatividade e ao conhecimento. 

Existem apenas seis tipos de licença pensadas para todas as 
situações de projetos livres ou de fonte aberta.

A atribuição CC BY é a licença mais flexível e aberta, permite que 
outros distribuam, alterem e comercializem o trabalho de alguém.

Já a atribuição CC BY-SA significa que o trabalho pode ser 
alterado, compartilhado e comercializado, porém suas derivações devem ser 
compartilhadas sob a mesma licença. É também conhecida como Copyleft e 
muito utilizada na área do design.

A atribuição CC BY-ND permite o compartilhamento e a 
comercialização, porém não permite alterações no projeto inicial.

Há também as atribuições não comerciais CC BY-NC e CC BY-NC-
SA. A primeira permite alterações e compartilhamento do projeto, porém 
desde que não seja comercializado. A segunda permite compartilhamento e 
alterações com fins não comerciais desde que o devido crédito seja dado ao 
autor e as obras derivadas sejam licenciadas sob a mesma licença.
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Por último, a mais restrita das licenças Creative Commons, a atribuição 
CC BY-NC-ND, que permite o compartilhamento, porém desde que o devido 
crédito seja dado ao autor e que o trabalho não sofra alterações e nem seja 
comercializado.

O DIY – Do It Yourself é o movimento do “faça você mesmo”, ou 
seja, engloba projetos responsáveis pelo ensino de seus próprios processos 
de execução, para que assim os usuários possam replicá-los eles mesmos. 
Contudo, um projeto DIY consiste num apanhado de regras e etapas que 
devem ser seguidas para que o maior número de pessoas, e em diferentes 
contextos, possam executá-lo. Desta maneira, podemos dizer que esses 
projetos seguem lógicas algorítmicas de documentação, ou seja, são 
constituídos de uma série de etapas a serem seguidas.

O DIY requer no mínimo uma abertura de seu processo de realização, 
sendo portanto totalmente dependente de licenças abertas ou livres de design.

O Free Design e o Open Design trazem novos pensamentos fundamentais 
para a disciplina do design. Segundo Abel et al. (2011), o design não deve 
continuar exclusivo, e deve ser entendido como um movimento social, mais 
do que como um processo de projeto.

Esta ênfase no caráter social é algo proveniente do software livre, 
que desde os anos 80 tem isto como principal característica. Por isso, para 
esses autores a liberdade do software e do design é essencial para a sociedade, 

Diferentes tipos de licenças 
Creative Commons e o que é 
ou não permitido em cada uma 
delas.
Fonte: Cláudia Amorim <http://
agulha.camorim.eu>
spandidos-publications.com>
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pois permite o compartilhamento e as contribuições de conhecimento entre 
várias pessoas. O design livre favorece o ensino e a difusão do conhecimento, 
muito diferente do que acontece no meio acadêmico, com seu fechamento 
em si mesmo e o alto custo de suas publicações. As instituições acadêmicas, 
que deveriam ser as maiores incentivadoras da difusão do conhecimento 
para a sociedade, tornam-se grandes vilões do design livre e do design aberto.

2.4.4. PARAMETRICISMO

O termo “paramétrico” também recebeu uma nova versão, e 
principalmente um novo sentido, com a criação do termo “parametricismo”, 
cunhado por Patrik Schumacher e muito utilizado em âmbitos teóricos da 
arquitetura. Sua obra “Parametric Manifesto” (SCHUMACHER, 2008) coloca-
se como o mais novo paradigma da arquitetura, e propõe-se a suceder “Por 
Uma Arquitetura”, escrito por Le Corbusier em 1923.

Schumacher propõe cinco preceitos do parametricismo em seu 
manifesto: inter-articulation of sub-systems, parametric accentuation, parametric 
figuration, parametric responsiveness e parametric urbanism.

Inter-articulation of sub-systems diz respeito a vários sistemas 
conectados e interdependentes, e não estamos falando de uma fachada 
constituída de elementos formalmente diferentes, mas sim de componentes 
da fachada, bem como da fachada em si, que devem apresentar algum tipo 
de relação com os outros sistemas do edifício, como envelope, estrutura, 
subdivisões internas e navegação.

Parametric accentuation trata da acentuação paramétrica de 
características do edifício ao invés da procura pelo equilíbrio e pela 
compensação em outras áreas. Desta forma, segundo Schumacher, uma 
articulação mais rica entre os componentes pode ser atingida e informações 
de orientação visual podem ser mais facilmente disponibilizadas.

Parametric figuration fala da utilização de diferentes mídias e leituras 
sobre estas mídias na criação do modelo paramétrico. 

Essa noção de figuração paramétrica permite uma expansão nos 
tipos de parâmetros e dados considerados no design paramétrico. Além 
daqueles usuais de geometria, parâmetros do ambiente (como iluminação 
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e ventos) e do observador (como percurso visual e pontos focais) devem ser 
considerados e integrados ao sistema paramétrico.

Parametric responsiveness refere-se ao projeto de ambientes urbanos e 
arquitetônicos com capacidade cinética embutida, de maneira a permitir que 
se reconfigurem e se adaptem como resposta a diferentes usos e padrões de 
ocupação. Além disso, mudanças podem ser incorporadas para diferentes 
escalas de tempo, algumas em tempo real e outras em prazo mais longo.

Parametric urbanism propõe a configuração das estruturas de uma 
cidade em conformação swarm, ou seja, o comportamento de um edifício 
deve interferir nos vizinhos e assim por diante, espalhando-se por toda a 
cidade.

Segundo Schumacher, o urbanismo paramétrico, com uma 
modulação morfológica de edifícios, implica a criação de efeitos urbanos 
importantes que poderiam facilitar a movimentação e a orientação na cidade 
(SCHUMACHER, 2008). Assim, o urbanismo paramétrico pode envolver 
todos os outros preceitos anteriores.

Exemplo de malha urbana 
concebida a partir do conceito 

de parametricismo.
Fonte: Patrik Schumacher 

<www.patrikschumacher.com>
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O parametricismo é uma teoria muito controversa, porém muito 
importante para a situação do design atual.

Apesar de parecer parcialmente impraticável, por questões de 
políticas governamentais e também tecnológicas, o parametricismo é assunto 
recorrente em discussões de grande importância para o design, e portanto 
trata-se de uma teoria que deve ser mencionada quando falamos em design 
paramétrico.

2.4.5. NOVAS DEFINIÇÕES DE INTERATIVIDADE

Desde o período dos grandes cibernéticos, as pesquisas na área de 
interação vêm ganhando novas projeções e novos significados.

Principalmente por meio da mediação por computador e a evolução 
desse processo, a relação homem-computador tornou-se cada vez mais fluida 
e transparente.

O usuário vem assumindo um novo papel, tornando-se o foco 
principal em experiências que envolvem interação. Isso faz com que os 
designers interessem-se cada vez mais pelo ponto de vista do usuário, aquele 
que vivencia a experiência da interação. É esta preocupação crescente com o 
usuário que impulsionou transições de cibernética de primeira ordem para 
segunda ordem, e também a criação de novas teorias da interação. 

Primeiramente, é importante sabermos melhor do que tratam as 
cibernéticas de primeira e segunda ordem. 

Cibernética de primeira ordem refere-se a um sistema fechado, 
geralmente de regulagem, e pode ser pensada a partir do exemplo do 
termostato sugerido por Norbert Wiener. O termostato é um sistema de 
autorregulagem que coleta informações do ambiente para modificar a 
potência de funcionamento de algum dispositivo, portanto, trata-se de um 
sistema fechado, por não permitir que o usuário ou observador influencie no 
seu funcionamento.

Cibernética de segunda ordem diz respeito a sistemas abertos, 
ou seja, que podem a qualquer momento sofrer alterações devido a um 
acontecimento inesperado. Entre estas alterações inesperadas inclui-se 
a atuação do próprio usuário observador. Justamente por ter de lidar com 
adversidades, os sistemas cibernéticos de segunda ordem devem estar em 
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constante mudança, ou seja, devem permitir aprendizado, como o modelo 
de aprendizado criado por Gordon Pask.

É importante entendermos as diferenças entre esses dois níveis 
mais gerais de interação, pois as novas teorias em interação baseiam-se 
neles, e também porque trabalhos atuais em design de interação utilizam 
esses modelos.

Uma das teorias atuais mais influentes no design talvez seja a criada 
por Hugh Dubberly, Usman Haque e Paul Pangaro em um artigo chamado 

“What is interaction?” para a revista Interactions em 2009. Neste artigo, além 
de iniciarem com um pequeno histórico e uma reflexão sobre sete outros 
modelos de interação criados por outros autores, Dubberly, Haque e Pangaro 
criam suas próprias definições, detalhando-as em uma grande quantidade de 
níveis.

Os autores partiram de um anseio do autor do artigo, Usman 
Haque, que percebeu que alguns designers usavam o termo “interação” 
para caracterizar “sistemas reativos”. Sistemas reativos não são sistemas 
interativos, e é esta a discussão que havia alimentado o artigo.

Os três autores caracterizaram os sistemas em lineares e dinâmicos, 
sendo que dentro de sistemas dinâmicos fizeram a distinção entre aqueles 
sistemas que apenas reagem (open-loop systems) e aqueles que interagem 
(closed-loop systems). Segundo eles, os sistemas interativos também podem 
apresentar a característica de serem autorreguladores e, quando o são, podem 
ainda ser de primeira ou segunda ordem. Por fim, os sistemas interativos 
auto-rreguladores de segunda ordem podem ainda se autoajustarem ou 
conformarem aprendizado (DUBBERLY, HAQUE, PANGARO, 2009).

Os autores, então, apresentam a nova classificação que criaram a 
partir de uma análise combinatória entre os tipos de sistemas descritos por 
eles anteriormente: sistema simples linear (0), sistema autorregulador (1) e 
sistema de aprendizado (2).

O funcionamento de um sistema 
simples linear (0).

Sistema autorregulador (1). Sistema de aprendizado (2).
Fonte: DUBBERLY; HAQUE; 

PANGARO, 2009.
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A combinação desses sistemas também dá origem a novas definições 
e maneiras de enxergar interações entre sistemas. São elas: 0-0: reação; 0-1: 
regulagem; 0-2: aprendizado; 1-1: equilíbrio; 1-2: gerenciamento e diversão, 
e 2-2: conversação.

0-0: reação

0-1: regulagem

0-2: aprendizado

1-1: equilíbrio

1-2: gerenciamento e diversão

2-2: conversação

Fonte: DUBBERLY; HAQUE; 
PANGARO, 2009.
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Por último, os autores atentam para duas últimas possibilidades 
envolvendo sistemas de aprendizado, que seriam sistemas de aprendizado 
organizados em times, e redes de sistemas de aprendizado que conformam 
comunidades ou mercados (DUBBERLY, HAQUE, PANGARO, 2009). 

Os autores também criam uma classificação de fácil entendimento 
e uso para conceitos de alta complexidade, com nítida aproximação e 
adequação do método de apresentação a áreas do design e das artes.

Da reflexão acima é possível apreender que no projeto e na execução 
de trabalhos com interação, é fundamental que no mínimo conheçamos o 
nível dessa interação e, como sugerido por Usman Haque, que passemos a 
usar as denominações corretas.

2.4.6. O ARDUINO

O Arduino é uma placa microcontroladora de alta capacidade de 
processamento, baixo custo e grande facilidade de uso, introduzida em 
2005 por Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e 
David Mellis. O Arduino também é um ambiente de desenvolvimento para 
a programação de software. Justamente por esses aspectos, tornou-se um 
dispositivo muito utilizado nos âmbitos do design e da arte, ou seja, por 
profissionais com pouca ou nenhuma experiência em programação, software, 
hardware e eletrônica.

Placa microcontroladora Arduino  
Leonardo.
Fonte: Wikimedia Commons 
<http://commons.wikimedia.org>
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Essa placa microcontroladora permite uma conexão das plataformas 
digitais com o mundo físico, e funciona basicamente com três componentes: 
sensores, placa microcontroladora e atuadores. 

Os sensores são responsáveis por captarem informações do mundo 
físico, como iluminação, ruídos, movimentos, ventos, entre outros. Esses 
valores podem ser calculados ou reinterpretados pela própria placa, podendo 
assim ativar outros mecanismos físicos (atuadores), como motores e luzes, 
ou retornar esta informação a algum computador para que novos cálculos 
possam ser realizados. 

Dessa forma, um projeto realizado com Arduino não necessita 
obrigatoriamente de atuadores, ou seja, de outputs físicos, pois as informações 
captadas pelos sensores em conjunto com a placa microcontroladora podem 
ser passadas diretamente para um computador, para que então possam ser 
visualizadas ou traduzidas digitalmente.

Uma etapa importante facilitada grandemente pelo Arduino é 
a prototipagem rápida de dispositivos eletrônicos. Algo que antes era de 
difícil compreensão para os profissionais designers e artistas, passou a ser 
possível graças à facilidade com que mudanças podem ser feitas por meio de 
seus componentes de encaixe e sua linguagem simplificada. Ou seja, há uma 
relação mais dinâmica entre o processo de projeto e a prototipagem.

O Arduino não é a única placa microcontroladora existente no 
mercado, porém se tornou a de maior importância na história, por ser a 
primeira e também por incentivar a difusão do conhecimento por meio de 
licenças de software aberto.
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2.4.7. FABRICAÇÃO DIGITAL

“UMA VEZ QUE A PRODUÇÃO 

CONTROLADA ELETRONICAMENTE FOR 

APERFEIÇOADA, SERÁ PRATICAMENTE TÃO 

FÁCIL E ACESSÍVEL PRODUZIRMOS UM 

MILHÃO DE OBJETOS DIFERENTES, QUANTO 

CRIARMOS UM MILHÃO DE CÓPIAS DE UM 

MESMO OBJETO”.

MCLUHAN, MARSHALL, 1969.

Talvez a área mais em evidência atualmente, e que tem o maior 
potencial de contribuição para o design, seja a área da fabricação digital.

Começou a ganhar espaço nos anos 90, talvez por conta da queda 
de uma das patentes de impressão 3D, porém naquele momento apenas 
profissionais das áreas de produção, engenharia e computação é que possuíam 
o domínio adequado da técnica para empregar esse tipo de impressão e 
outros meios de fabricação digital em seus projetos.

Foi apenas nos anos 2000 que houve uma conscientização do 
potencial da fabricação digital para o design e a arquitetura. Ainda no início 
da década de 2000, seu uso era restrito à prototipagem, e os materiais 
passíveis de serem impressos tridimensionalmente eram muito limitados.

Um outro fator que pode ter contribuído para essa conscientização 
foi a aproximação dos profissionais do design e da arquitetura com a 
programação. Afinal, foi nesse período que alguns designers passaram a 
assumir também o papel de programadores da Web. Além disso, a utilização 
de novos software paramétricos permitiu que dominassem a lógica de 
programação.

Já à partir do fim dos anos 2000, a fabricação digital tomou 
proporções bastante significativas, de modo a tornar-se uma das áreas 
de maior influência no design, enquanto na arquitetura iniciaram-se os 
primeiros estudos de viabilização de produção em escala real (1:1). Além 
disso, novas patentes de impressão 3D vieram a cair durante esse período, o 
que ocasionou o barateamento dos dispositivos e maior acessibilidade para 
pesquisas na área.
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Segundo Branko Kolarevic, existem quatro formas básicas de 
fabricação digital por meio de CNC – Controle Numérico Computadorizado. 
São elas: corte, subtrativas, aditivas e formativas.

O corte CNC é uma técnica de fabricação bidimensional e a mais 
amplamente utilizada na fabricação digital. Abrange tecnologias de corte a 
laser, plasma ou jatos de água.

As tecnologias subtrativas, como o próprio nome sugere, implicam 
a remoção de material de peças sólidas por fresagem.

Os processos aditivos, também conhecidos como impressão 
3D, podem ser realizados de diversas maneiras, mas todas elas consistem 
basicamente na adição de material, camada por camada, até a formação do 
objeto desejado.

Processo CNC subtrativo de fresagem.
Fonte: Gramazio & Kohler <www.gubo.wordpress.com>
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Por fim, os processos formativos dizem respeito à deformação de 
materiais. Por meio de processos mecânicos, calor e vapor, entre outros, é 
possível ter controle total da deformação de várias peças, que podem ser 
encaixadas entre si ou ainda ser deformadas especificamente para o encaixe 
em alguma estrutura existente (KOLAREVIC, 2001).

Essas novas técnicas foram tão amplamente empregadas no design 
e na arquitetura que deram subsídios para a criação de novos processos de 
projeto de design associados ao método de produção. Lisa Iwamoto sugere 
cinco desses métodos de projeto: sectioning, tessellation, folding, contouring e 
forming (IWAMOTO, 2008).

Processo formativo de dobra por braço mecânico desenvolvido pela empresa RoboFold.
Fonte: Wired (www.wired.co.uk).

Processo aditivo de 
impressão 3D.

Fonte: Reuters <www.
reuters.com>
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Podemos entender sectioning (seccionamento) e contouring (contorno) 
como evoluções das projeções planimétricas – método tradicional de projeto 
– como nos processos tradicionais de construção, e serve para a comunicação 
com o construtor, só que neste caso o construtor é uma máquina. Seus  
comandos designam cortes paralelos ao longo de um eixo determinado e 
também em intervalo de espaço determinado.

As estruturas que chamamos de “waffle”, que consistem em peças 
intertravadas ortogonalmente, são abordadas como seccionamento por Lisa 
Iwamoto.

Tessellation (tesselação) trata-se de um grupo de peças unidas 
resultando em uma forma única, sem espaço entre elas, para formar um 
plano ou uma superfície.

Os padrões desenvolvidos por M.C. Escher são frequentemente 
citados como exemplos de tesselação.

Existem duas maneiras primárias de modelar objetos tridimensionais 
digitalmente levando-se em consideração a tesselação: NURBS e meshes 
(malhas, tramas).

Esse tipo de fabricação digital testemunha o crescimento da noção 
de superfície como um conjunto de peças, e não como uma coisa só, e leva 
em consideração os materiais e métodos de fabricação. 

Uma das maiores vantagens da tesselação é a capacidade de 
distribuir painéis únicos e pequenos, capazes de serem movimentados por 
uma ou duas pessoas, ao longo de uma grande superfície com o intuito de 
configurar diferentes curvaturas.

O folding (dobra) transforma uma superfície plana em tridimensional. 
E quando um material é dobrado, pode ganhar rigidez e força, passando a ser 
autoportante, na maioria das vezes.

Segundo Iwamoto, críticos têm argumentado, com razão, que 
a mera materialização da dobra não pode de forma alguma abranger as 
complexidades inerentes ao seu conceito. O “dobrar” excede o domínio 
formal da arquitetura. 

Aqui a autora se refere à “teoria da dobra” de Deleuze, e toda a 
discussão que se criou sobre essa teoria desde sua concepção. Cita como 
referência engenheiros do século XX que contribuíram com experimentações 
estruturais e arquitetônicas usando a dobra. São eles: Félix Candela, Eduardo 
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Catalano, Pier luigi Nervi e Eduardo Torroja.
Tais experimentações, concebidas com o pensamento da dobra, 

muitas vezes apresentavam um único elemento constituinte de paredes e 
teto, resultando em uma forma estruturalmente muito eficaz e econômica 
por empregar um único elemento com alta performance.

Ao longo dessa discussão, já estava presente o conhecimento de 
que diferentes geometrias exercem diferentes papéis estruturais. 

Com contouring (contorno) Lisa Iwamoto quer dizer a produção 
de objetos tridimensionais com peças de aspecto bidimensional por meio 
de métodos de fabricação subtrativos, podendo ser processos de fabricação 
digital.

Segundo a autora, o contouring por processos digitais é uma maneira 
de reviver o entalhe realizado artesanalmente e que foi tão comum no passado.

Forming (formação) diz respeito a elementos moldados, que na 
arquitetura tiveram seu ápice nos anos 50 e 60 como elementos de fachada. 

Esse tipo de fabricação é geralmente empregado na produção 
industrial, ou seja, quando se pretende produzir um grande número de peças 
com um pequeno número de moldes.

Tendo essa ideia como base, Iwamoto busca mostrar obras que 
utilizam elementos moldados, porém customizados, ou seja, um diferente 
do outro, o que pode ser conseguido por meio de ferramentas digitais.

O momento da difusão e do barateamento das técnicas de 
fabricação digital é definido por alguns autores, entre eles Kolarevic, como 
o momento da “Terceira Revolução Industrial”, com uma consequente 
mudança nos paradigmas industriais, na produção seriada em larga escala 
(característicos da Segunda Revolução Industrial), e na customização em 
massa (KOLAREVIC, 2000), ou seja, a produção em larga escala de objetos 
únicos e diferentes entre si.

Para Peter Zellner (ZELLNER, 1999), o design passa a assumir um 
papel de firmware, enquanto os meios de construção seriam como o hardware.

A customização em massa significa sobretudo uma adaptação dos 
objetos produzidos industrialmente para atender as exigências de cada 
consumidor, sendo que sua produção pode, em alguns casos, ser realizada até 



78 ENTRE O FÍSICO E O DIGITAL

pelo próprio usuário, e não mais necessariamente dentro de uma fábrica. O 
consumidor passa a comprar, ou produzir, ele mesmo objetos completamente 
adaptados às suas necessidades.

O termo “customização em massa” foi cunhado por William 
Mitchell em 1999 em seu livro e-Topia.

Uma consequência importante do crescimento da fabricação digital 
foi a reaproximação do design com sua produção. Segundo William Mitchell 
e Malcolm McCullough, o design e a produção começaram a se distanciar a 
partir do momento em que o designer começou a desenhar (KOLAREVIC, 
2001).

Com as novas tecnologias de fabricação digital, o designer não 
precisa mais produzir desenhos técnicos bidimensionais, basta que envie 
diretamente seus arquivos para que sejam produzidos com extrema 
fidelidade. Estamos assim falando da possibilidade de supressão de duas 
etapas recorrentes no projeto tradicional: a produção de desenhos técnicos 
e sua interpretação por terceiros. E sabemos que na ação de interpretar a 
informação contida nos desenhos técnicos, muito pode ser perdido, podendo 
gerar imperfeições na execução.

2.4.8. OS FAB LABS

Os Fab Labs são uma rede mundial de laboratórios de fabricação 
digital que têm como objetivo possibilitar a prototipagem rápida de ideias e 
projetos. O primeiro Fab Lab teve início no CBA-MIT – Center for Bits and 
Atoms, do Massachussets Institute of Technology – e foi encabeçado por Neil 
Gershenfeld. A rede estende-se hoje a mais de 400 laboratórios espalhados 
pelo mundo, sendo que em 2013 esse número não chegava a 200. Trata-se 
de uma rede em rápida expansão.

Ambiente típico de 
um Fab Lab. Fab Lab 
Utrecht – Protospace.

Fonte: David Pronk 
<www.flickr.com/

photos/davidpronk>
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Uma das características mais importantes desses laboratórios é a 
capacidade de possibilitar aos usuários uma passagem mais rápida das fases 
de criação de um projeto até a sua prototipagem.

Os Fab Labs possuem algumas regras e devem conter uma série de 
equipamentos, tanto de prototipagem rápida como eletrônicos e de infra-
estrutura.

Segundo Eychenne e Neves, apesar do grande atrativo das máquinas, 
a principal característica de um Fab Lab é a sua acessibilidade, tanto física, 
como burocrática e financeira (EYCHENNE, NEVES, 2013). Essa abertura, 
que permite que pessoas de diferentes contextos sociais e econômicos se 
encontrem, possibilita a criação de projetos interdisciplinares e de impacto 
significativo na sociedade.

Ainda segundo Eychenne e Neves, a acessibilidade a esses espaços 
abertos e de baixo custo possibilita principalmente a inovação (EYCHENNE, 
NEVES, 2013).

Existem diferentes modelos de Fab Labs, desde aqueles totalmente 
públicos e abertos a qualquer cidadão, sem nenhuma restrição, até os tech 
shops, que funcionam de forma semelhante ao que chamamos de “gráfica 
rápida”, onde todos os serviços têm um custo pré-definido.

Os Fab Labs acadêmicos são aqueles subsidiados por uma 
instituição de ensino. Podem ter como público tanto os próprios estudantes 
como usuários externos, sendo que geralmente estes últimos pagam valores 
acordados para o uso dos laboratórios. O modelo de negócio desses Fab 
Labs também pode contar com contribuições privadas de outras instituições 
ou empresas, mas geralmente eles não são economicamente sustentáveis, 
dependendo principalmente dos subsídios da instituição de ensino na qual 
estão inseridos (EYCHENNE, NEVES, 2013).

Há também os Fab Labs profissionais, que fornecem uma base e 
trabalham conjuntamente com empresas, startups, empreendedores e makers 
para desenvolver produtos. Eles devem ter um modelo de negócio sustentável 
e são viabilizados apenas pelo seu lucro financeiro.

Esse modelo de laboratório, apesar de basear-se no lucro, deve ser 
aberto ao público ao menos um dia por semana, sendo que nesses dias os 
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usuários podem utilizar os equipamentos sem custo, pagando apenas pelos 
materiais fornecidos (EYCHENNE, NEVES, 2013).

O terceiro e último modelo é o Fab Lab público, subsidiado pelo 
governo, por institutos de desenvolvimento ou comunidades locais. Trata-se 
de um modelo totalmente aberto e gratuito ao longo de todos os horários de 
funcionamento (EYCHENNE, NEVES, 2013).

O conjunto de regras a serem seguidas pelos Fab Labs está 
disponível num documento chamado Fab Charter, criado pela Fab Foundation 
e disponível no site www.fabfoundation.org. A Fab Foundation é o órgão 
responsável pela organização da rede Fab Lab, e por manter as unidades 
atualizadas, promover eventos de capacitação, prover assistência às unidades 
e também disponibilizar documentação essencial para elas.

O Fab Charter é uma série de regras organizadas na forma de 
perguntas e respostas, de maneira bastante facilitada e acessível. São 
apenas sete perguntas respondidas de maneira a conformar o que seriam 
os “mandamentos” dos Fab Labs. São elas: O que é um Fab Lab?; O que há 
dentro de um Fab Lab?; O que a rede Fab Lab fornece?; Quem pode usar o 
Fab Lab?; Quais são suas responsabilidades?; Quem é o dono das invenções 
do Fab Lab?; Como as empresas podem usar o Fab Lab?

A rede Fab Lab é um recurso de extrema importância para a 
situação atual do design, pois além de ser um espaço de laboratório com 
disponibilidade de equipamentos e orientação, promove a abertura e a 
acessibilidade do próprio design. De tal forma isso é verdade, que podemos 
falar de uma mudança de paradigma do design exclusivo e autoral para um 
design realizado por muitas pessoas e no mundo todo, portanto menos 
autoral e mais acessível a um contigente maior de pessoas.

Além disso, os Fab Labs compartilham de conceitos do DIY – Do It 
Yourself (ou “faça você mesmo”) –, e apesar de possuírem grande preocupação 
com seu maquinário de fabricação, focam principalmente no desenvolvimento 
de conceitos e novos processos de projeto, bem como nas potencialidades 
do design e no retorno de toda essa experimentação para a sociedade, e não 
apenas nas tecnologias em si ou no retorno financeiro.

Assim, os Fab Labs representam novas formas de criação de projetos, 
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em razão de sua abertura, sua interdisciplinaridade e pelas questões de 
autoria que propõe, e também novas formas de produção, proporcionadas 
pelo maquinário disponível. Há uma relação muito mais dinâmica e direta 
entre projeto e prototipagem.

2.4.9. COMPUTAÇÃO MATERIAL

“Computação material” é um termo cunhado por Neri Oxman e 
corresponde ao que há de mais avançado na fabricação digital, um conceito 
muito próximo à impressão 4D de Skylar Tibbits. Ambos pressupõem um 
maior desenvolvimento da tecnologia embutida no próprio material utilizado 
para a fabricação do que nas tecnologias de fabricação digital propriamente 
ditas.

Skylar Tibbits fala de projetos de objetos que utilizam materiais 
que, após a fabricação, assumem novas formas reagindo a fatores externos, 
tais como ruído, temperatura, pressão, entre outros.

Neri Oxman aborda esse assunto de maneira mais geral, considerando 
diferentes tipos de fabricação, até mesmo artesanais (diferentemente de 
Tibbits, que fala predominantemente no método da impressão), e também 
considera diferentes tipos de performances do material computado.

Segundo Oxman, estamos diante de uma nova materialidade na 
arquitetura e design, um novo paradigma, em que uma forma já não é mais 
pensada anteriormente à sua construção, mas é um mero resultado de 
incansáveis análises digitais.

Tendo como seu maior exemplo as formações da natureza, Neri diz 
que estas são guiadas por um princípio de máxima performance com mínimos 
recursos. E apresenta três conceitos básicos: adaptive customization, rapid 
augmentation e VPF – Variable Property Fabrication. Todos três, aproximações 
com processos de formação da natureza.

Adaptive customization é o conceito que pressupõe vários algoritmos 
coordenados de maneira a mediar a estabilidade interna e a integridade 
estrutural na construção de um objeto. Essa característica está presente nas 
impressoras com a tecnologia multi-jet matrix, que são capazes de depositar 
materiais de diferentes propriedades.

Rapid augmentation questiona a incapacidade dos aparelhos e próteses 



82 ENTRE O FÍSICO E O DIGITAL

médicos de se adaptarem a diversas anatomias. A aplicação desse conceito 
poderia ajudar, por exemplo, na fabricação de próteses com materiais duros e 
macios resultante de um processo de mapeamento das dores de um paciente 
(intensidade e duração).

VPF – Variable Property Fabrication diz que o design de fabricação 
baseado em componentes é utlizado desde a revolução industrial e perpassa 
todas as fases do design, desde a concepção até a fabricação, particularmente 
na indústria da construção.

A Chaise Gemini, de Neri Oxman, fabricada 
digitalmente com variação de materiais e também 

das propriedades desses materiais.
Fonte: Michel Figuet <www.materialecology.com>
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Tendo a natureza como modelo, a autora considera a possibilidade 
de não apenas projetarmos objetos adaptativos, mas também objetos que 
possam sofrer crescimento e recombinações.

Neri Oxman fala sobre a herança geométrica do design e sobre um 
“geometricentrismo”, argumentando que até no Modernismo as maneiras 
de idealizarmos uma obra partiam da Geometria, ou seja, a forma vindo 
sempre antes da construção. Naturalmente era impensável que a concepção 
e a construção pudessem ocorrer concomitantemente.

SEGUNDO OXMAN, “A COMPUTAÇÃO 

MATERIAL BUSCA EMPREGAR PROCESSOS 

COMPUTACIONAIS ALTERNATIVOS QUE 

SUPORTEM A GERAÇÃO DE FORMAS BASEADAS 

NA INTERAÇÃO ENTRE MATERIAL E AMBIENTE. 

ISSO PRESSUPÕE UMA TRANSIÇÃO: DE 

PROCESSOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR 

A PROCESSOS DE NATUREZAS GENERATIVA E 

PERFORMATIVA QUE PERMITAM AO DESIGNER 

INCLUIR PROPRIEDADES MATERIAIS E SEUS 

PROTOCOLOS DE COMPORTAMENTO 

DIRETAMENTE NO CAD”.

OXMAN, NERI, 2012.

A autora fala sobre um novo paradigma no qual que devemos 
pensar o design não mais como algo guiado pela forma (form-driven), mas 
sim guiado pelo comportamento (behavioural-driven).

A tradição modernista que divide a função de estrutura e a 
automação da construção criou uma arquitetura que poderia ser facilmente 
produzida em massa.

Dada a habilidade de prever critérios de performance e efeitos 
desejados, a computação material implica uma mudança de paradigma 
de “design modular homogêneo”, guiado pela junção de materiais, para 

“design diferenciado heterogêneo”, guiado pela distribuição de materiais. 
Segundo Oxman, “estrutura e aparência não estão mais divorciadas, mas são 
negociadas a partir da distribuição informada de matéria” (OXMAN, 2012).
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De forma similar ao conceito de computação material, Michael 
Hensel e Achim Menges falam de um conceito ainda mais voltado às 
referências ecológicas no design, as Morfoecologias (Morpho-Ecologies).

Segundo eles, o conceito contrasta com os métodos que se 
utilizam apenas de sobreposição de alta tecnologia; de fato eles falam dessa 
aproximação com a natureza como ausência de tecnologia (no-tech).

Hensel e Menges também abordam a relação da ecologia com a 
morfogênese, que está firmemente enraizada no paradigma biológico 
do design e preocupa-se com questões de alto nível de funcionalidade e 
capacidade performática (HENSEL; MENGES, 2007).

Por todas essas colocações acima, podemos afirmar que a computação 
material corresponde a um dos estudos mais avançados envolvendo design 
paramétrico, design de interação e fabricação digital. Objetos podem ser 
projetados parametricamente e fabricados digitalmente para desempenhar 
tarefas com determinados níveis de reação e até interação.

O envolvimento permanente das três principais áreas abordadas nesta 
pesquisa mostra mais uma vez a importância de abordá-las conjuntamente. 
E esta abordagem só foi possível em razão da extensa pesquisa realizada por 
todos os autores citados que, assim como seu trabalho prático, demonstra as 
inter-relações entre as três áreas e suas origens comuns.
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“Experiência sem teoria é cega, 

mas teoria sem experiência é mero jogo 

intelectual”.

Frase atribuída a Immanuel Kant por

BERTALANFFY, Ludwig von, 1969.
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A teoria existe para explicar o que já foi feito na prática, ou a prática 
existe para explicar a teoria?
O design é prática quando se trata de produto ou serviço, porém 
esta prática é sempre a realização de uma ou mais ideias, conceitos 

ou teorias. Quando falamos em processos de design, estes são estritamente 
ligados às suas metodologias práticas – seus processos de realização. Como 
podemos observar no capítulo anterior, a maioria dos autores apresentam 
ao menos uma obra prática como forma de ilustrar ou mesmo validar suas 
teorias.

Portanto, este capítulo apresenta um referencial de projeto essencial 
para compreender melhor a aplicação contemporânea das teorias e dos 
conceitos abordados no capítulo anterior.

Os trabalhos aqui apresentados foram escolhidos por tratarem 
dos temas design paramétrico, design de interação e fabricação digital, e 
por apresentarem visões unificadas destes. Por isso, podemos dizer que são 
trabalhos que contribuem grandemente para o design atual, que transitam 
entre o físico e o digital, e que borram os limites entre disciplinas e entre 
dados, cálculos e fabricação.
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3.1. ESTUDOS DE CASO

As obras aqui apresentadas são projetos-chave do design 
contemporâneo que abordam as três principais áreas em questão neste 
trabalho: design paramétrico, design de interação e fabricação digital. São 
obras que questionam os limites entre o homem e a máquina, a tecnologia 
e a natureza, o autor e o usuário, o design e a arte, o linear e o complexo, o 
corpo e o ambiente, o físico e o digital. 

Todos os estudos de caso contribuirão de alguma forma com novas 
perspectivas sobre o design e sobre os temas e questões abordadas ao longo 
do trabalho. Estes projetos são expressões diretas das evoluções históricas 
apresentadas no capítulo anterior.

3.1.1. SKETCH FURNITURE, DO FRONT DESIGN

Sketch Furniture é uma série de móveis criados, como o próprio 
nome sugere, a partir de seu próprio rascunho, porém realizados 
tridimensionalmente no espaço, para que pudessem ser fabricados. O projeto 
Sketch Furniture foi realizado pelo escritório sueco de design FRONT no ano 
de 2005.

As principais 
peças produzidas 

para a coleção 
Sketch Furniture do 

escritório de design 
FRONT.

Fonte: FRONT 
<www.chictip.com>
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O projeto questiona as metodologias do design ao trazer um 
processo em que o próprio rascunho é o produto final, lembrando os 
processos de arquitetos e inventores anteriores à revolução industrial, que 
partiam de seus rascunhos diretamente para a prototipagem, construção ou 
fabricação do objeto final.

Neste processo não cabem estudos de forma, reinterpretações, 
desenhos técnicos ou visualizações antecipadas do objeto a ser fabricado, 
mas apenas o conhecimento do dispositivo que será utilizado para o desenho 
e também do material e do processo de fabricação.

Para a criação da interface de desenho espacial tridimensional foram 
utilizadas canetas dotadas de localizadores espaciais, cujos movimentos 
podem ser digitalizados por meio de dispositivos de captação de movimento.

Nesta imagem vemos os artistas portando as canetas 
de desenho, e atrás os tripés de suporte dos dispositivos 

captadores de movimento.
Fonte: FRONT <http://hackedgadgets.com>
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Diferentemente do que pode sugerir a imagem acima, os desenhos 
dos móveis não são manifestações físicas, e somente podem ser visualizados 
através de um dispositivo de realidade aumentada.

A realidade aumentada aqui é possibilitada pela filmagem do local 
e pela sobreposição das formas criadas tridimensionalmente pelos artistas 
portando as canetas especiais. Esse dispositivo, por sua vez, cria uma pré-
visualização do objeto, que pode ser estudada e então influenciar decisões 
futuras dos artistas.

Ultrapassando os limites entre o físico e o digital, esse processo traz 
à tona reflexões sobre interação e realidade mediada aplicadas diretamente à 
fabricação digital como processo de design.

Seguindo-se as definições de interação criadas por Dubberly, 
Haque e Pangaro, podemos dizer que se trata de um sistema de regulagem, 
ou seja, uma combinação de sistemas simples e lineares com sistemas 
autorreguladores. Nesse projeto o mecanismo de captação dos movimentos 
representa um sistema simples e linear, pois apenas coleta dados e os envia 
para um computador. Já a realidade aumentada configura-se como um 
sistema autorregulador, pois permanece sendo atualizado em tempo real, ou 
seja, regulando a posição no espaço do objeto tridimensional sendo traçado 
(DUBBERLY; HAQUE; PANGARO, 2009).

Por se tratar de uma sistema de regulagem, podemos afirmar que 
se enquadra num modelo paramétrico previamente estipulado. Somente por 
meio desse modelo o conjunto de dados captados pelos sensores podem ser 
interpretados e transformados em um modelo tridimensional, que pode ser 
de fato compreendido pela impressora 3D.

Além disso, por ser capaz de traduzir os dados espaciais para dados 
que podem ser visualizados e futuramente tocados, o trabalho também 
apropria-se, mesmo que talvez sem esse intuito, de questões do design 
generativo.

Considerando-se os pensamentos de Carpenter e McLuhan, o 
FRONT não cria apenas um artifício mecânico para a criação de um mundo 
de ilusões, mas sim uma nova linguagem e com poderes únicos de expressão 
(CARPENTER; MCLUHAN, 1960).
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As formas desenhadas pelos artistas são digitalizadas pelo sistema de 
captação dos movimentos e transformadas em um arquivo  digital de modelo 
tridimensional. Esse arquivo é então aberto num software de modelagem 
3D, pode sofrer edições ou alterações necessárias para a viabilização de sua 
fabricação, e por fim ser enviado diretamente à impressora 3D, que cuidará 
de sua fabricação.

Quanto à sua fabricação, o método empregado pelo FRONT é o 
aditivo de sinterização seletiva a laser – SLS, que utiliza um laser para a 
solidificação camada a camada do material líquido depositado no interior da 
impressora. O móvel sai completamente finalizado da própria impressora e 
pronto para uso.

Modelo tridimensional de 
um móvel da série Sketch 

Furniture visualizado no 
software Rhinoceros 3D, da 

McNeel.
Fonte: <http://

hackedgadgets.com>

Imagens retiradas do vídeo da 
fabricação da cadeira.

Fonte: Frontfilm <www.youtube.com>
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Esse processo de fabricação, aliado aos processos paramétricos, 
generativos e de realidade aumentada anteriormente descritos, apenas 
ressalta e ilustra a visão de Peter Zellner do design mais como software do que 
hardware (ZELLNER, 1999). Além disso, o processo, desde sua concepção 
até a fabricação, põe em evidência características de customização em massa, 
permitindo que cada móvel desenhado nunca seja igual a um anterior.

No geral, trata-se de um processo bastante fluido entre o físico e 
o digital, no que diz respeito à parte inicial do projeto, ou seja, do desenho 
espacial e da visualização possibilitada por um mecanismo de realidade 
aumentada. Há uma interrupção no processo quando tem início sua 
fabricação. A fabricação, apesar de ser considerada desde a concepção do 
projeto, é entendida separadamente da experiência inicial de interação.

Dessa forma, podemos dizer que o limite entre físico e digital é 
borrado no início, mas posteriormente se revela no processo de fabricação.

 

3.1.2. KINEMATICS CLOTH, DO NERVOUS SYSTEM

O projeto Kinematics foi criado em 
2013 pelo escritório norte-americano de design 
generativo Nervous System e representa uma 
plataforma avançada de serviços para criação e 
produção de roupas, acessórios e objetos para 
a casa.

Como uma subdivisão do projeto 
maior Kinematics, o Nervous System criou 
uma plataforma direcionada para a criação de 
vestidos femininos, o software Kinematics Cloth.

Esse vestido é constituído 
basicamente de 3.000 peças interconectadas 
por meio de dobradiças impressas diretamente 
no vestido. Por causa dessas ligações flexíveis 
entre as peças, que permitem o movimento do 
vestido como se fosse de fato um tecido, os 

O resultado final de um vestido criado e 
produzido pela ferramenta Kinematics 

Cloth, do escritório Nervous System.
Fonte: Nervous System 

<www.designboom.com>
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autores caracterizam a obra como impressão 4D.
É importante enfatizar que o conceito de impressão 4D empregado 

aqui é diferente da teoria de mesmo nome criada por Skylar Tibbits. A 
impressão 4D de Skylar Tibbits fala de movimento projetado anteriormente 
e proporcionado pelo próprio material depois de impresso, e não de encaixes 
projetados para que as peças sejam impressas como dobradiças. Além disso, 
a obra de Skylar Tibbits fala sobre movimento proporcionado por fatores 
ambientais, entre outros, ao invés de depender de esforços mecânicos dos 
usuários e da gravidade.

O processo de produção do vestido foi concebido para proporcionar 
uma melhor experiência do usuário, sendo constituído de apenas cinco 
etapas.

Na primeira delas, o usuário pode importar no software um modelo 
tridimensional de seu próprio corpo, ou construir uma forma aproximada 
utilizando medidas gerais de seu corpo. Esse modelo do corpo será utilizado 
como base para o desenho do vestido.

Na segunda etapa é possível escolher entre sete formatos gerais de 
vestido com um controle básico de alteração da silhueta.

Imagem aproximada de uma pequena 
parte do vestido mostrando o esquema 
de dobradiças impressas diretamente no 
vestido.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com>
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Processo de formação do vestido com 
base no corpo do usuário.

Fonte: Nervous System <www.3ders.org>

Imagem da interface do software mostrando a quarta 
etapa de produção do vestido.
Fonte: Nervous System <http://n-e-r-v-o-u-s.com>
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Na terceira, diferentes tamanhos de peças podem ser distribuídos ao 
redor do vestido, e basta que o usuário pinte a peça com pincéis simbolizando 
esses diferentes tamanhos.

Por um processo similar ao da etapa anterior, na quarta etapa quatro 
diferentes padrões de módulos podem ser especificados e distribuídos pelo 
vestido.

Na quinta e última etapa, o usuário pode optar por produzir o 
vestido usando o próprio serviço da Kinematics e recebê-lo em casa, ou pode 
salvar o modelo tridimensional em seu computador e produzi-lo por conta 
própria. A opção de imprimir do próprio software é ligada diretamente ao 
sistema de serviços de impressão 3D da empresa holandesa Shapeways 
(www.shapeways.com).

Trata-se de um processo paramétrico e generativo, possibilitado por 
estratégias de experiência do usuário, interação e fabricação digital.

É um projeto generativo porque possui um código-base, e é 
paramétrico porque esse código-base só pode ser modificado pela introdução 
de parâmetros estipulados pelo usuário.

De acordo com Reas, McWilliams e Barendse, pelo fato desse 
projeto não estar limitado a uma tela, ele passa a controlar aspectos do 
mundo físico, e portanto podemos dizer que o próprio computador participa 
no desenvolvimento da peça (REAS; MCWILLIAMS; BARENDSE, 2010).

As etapas de escaneamento do corpo do usuário e de simulação 
constituem processos de virtualidade aumentada, ou seja, são processos que 
incorporam aspectos do mundo físico a um ambiente virtual de simulação.

Miles Kemp e Michael Fox falam sobre design que integra diferentes 
temas e os aborda como um sistema único, o que ocorre neste projeto. 
Segundo eles, a motivação para realizar esse tipo de sistema está no desejo 
de criar espaços e objetos que podem atender às necessidades de mudança e 
evolução individual, bem como demandas sociais e ambientais (FOX; KEMP, 
2009).
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“Como a tecnologia é cada vez mais 

vista como um meio, com computadores se 

transformando em ambientes que dão forma 

a padrões vivos, a ênfase está mudando de 

design de produtos para design de serviços. 

Isso traz uma desmaterialização aos 

processos de design. Alguns são baseados 

em meios tecnológicos pervasivos, mas 

outros apoiam-se em elementos simples 

low-tech”.

BULLIVANT, Lucy, 2006.

Em diversas etapas do projeto podemos perceber diferentes 
aplicações de estratégias de interação. De acordo com Dubberly, Haque e 
Pangaro, na etapa inicial do projeto temos um sistema de regulagem do 
vestido enquanto o usuário o modifica. Já nas etapas finais, de simulação 
do caimento do vestido e da compressão do vestido de forma a ocupar o 
menor espaço possível, podemos dizer que se trata de sistemas de equilíbrio 
(DUBBERLY; HAQUE; PANGARO, 2009).

Ação do mecanismo de simulação da gravidade no vestido.
Fonte: Nervous System <www.3ders.org>
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A utilização de mecanismos de interação é fundamental para a 
experiência do usuário do Kinematics Cloth. É apenas por meio dessa junção, 
entre experiência do usuário e interação, que o este pode ter uma noção 
do funcionamento da peça e da influência de suas ações sobre a mesma. O 
usuário atua como um coautor da peça, e portanto engaja-se de maneira 
diferente do que se tivesse apenas comprado um vestido em uma loja.

Os limites entre as decisões do homem e do computador, bem como 
entre o pensar e o fazer, e entre o físico e o digital são completamente borrados 
e interativos neste projeto. Nos moldes do que Michael Speaks caracteriza, 
esse tipo de obra pressupõe “uma maneira não-linear de inovação” (SPEAKS, 
2002).

A fabricação digital é de suma importância aqui, pois viabiliza a 
execução do projeto. O software Kinematics Cloth foi desenvolvido totalmente 
baseado na compatibilidade com a tecnologia aditiva de fabricação digital. 
Além disso, a aplicação de simulações físicas para a compressão da peça 

Ação do mecanismo de compactação do 
vestido para impressão.

Fonte: Nervous System <www.3ders.org>
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torna possível que esta seja produzida em impressoras caseiras de tamanho 
reduzido.

A série de software Kinematics representa o estado da arte quando 
falamos em customização em massa, pois é uma plataforma avançada e muito 
bem desenvolvida de serviços de produção em massa totalmente direcionada 
ao usuário. Além disso, as possibilidades de customização apresentadas 
nestes programas são tantas que tornam praticamente impossível a produção 
de duas peças idênticas.

Já segundo Peter Zellner,

“as implicações são enormes, como 

o design está reformulando a si mesmo, e 

tornando-se, em parte, uma investigação 

experimental de geometrias topológicas, em 

parte, uma orquestração computacional da 

produção material de robótica e, em parte, 

uma modelagem cinemática e generativa 

do espaço”.

ZELLNER, Peter, 1999.

Apesar da possibilidade de produção pelo próprio usuário por meio 
do software Kinematics, o projeto não contribui para a difusão de conhecimento 
de software livre ou aberto, pois é completamente fechado e não pode ser 
apropriado por outras pessoas. Contudo, ele encoraja a produção pelo 
usuário, ou seja, podemos dizer que há certa contribuição ao movimento 
DIY (Do It Your Self, ou faça você mesmo).

Imagem do modelo logo 
após sua impressão. 

Podemos notar sua forma 
compactada. 

Fonte: Nervous System 
<www.fubiz.net>
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 Os programas da série Kinematics são todos produzidos 
unicamente em linguagem Java e são desenvolvidos desde o início como 
aplicações WebGL, podendo ser executadas diretamente do browser. 

O projeto utiliza duas bibliotecas principais, glMatrix e poly2tri. A 
glMatrix é utilizada para lidar com vetores e operações matriciais, enquanto 
a poly2tri é capaz de produzir as triangulações baseadas em algoritmos de 
Delaunay.

O Nervous System também é responsável pela criação de duas 
bibliotecas próprias para possibilitar o funcionamento do software: glShader e 
uma biblioteca de modelagem 3D NURBS baseada em JavaScript. A glShader 
é responsável por acelerar, carregar e processar programas gráficos de GLSL, 
simplificando o seu funcionamento direto na Web. A biblioteca de modelagem 
NURBS em JavaScript possibilita um melhor funcionamento da modelagem 
3D diretamente no software.

A parte da simulação e compressão do modelo do vestido, de modo 
a ocupar menos espaço, é realizada externamente ao Kinematics por meio 
das linguagens openFrameworks e BulletPhysics.

3.1.3. FLIGHT ASSEMBLED 
ARCHITECTURE, DE 
GRAMAZIO & KOHLER

Flight Assembled 
Architecture é uma instalação de 
Gramazio & Kohler juntamente 
com Raffaello D’Andrea e 
em cooperação com o ETHZ 
– Instituto Federal Suíço de 
Tecnologia de Zurique. Consiste 
em uma instalação interativa de 
fabricação digital que teve lugar 
no FRAC Centre, na cidade de 
Orléans, França, em 2011.

Posicionamento de um bloco 
na estrutura realizada por um 
helicóptero quadrotor não tripulado 
(quadcopter).
Fonte: FRAC centre <http://h.
fastcompany.net>
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O projeto consistiu na construção de uma torre por meio da 
distribuição de 1.500 blocos num dado espaço. Os blocos foram posicionados 
em seus devidos lugares, de acordo com um projeto inicial, por quadcopters 
(helicópteros quadrotores) não tripulados.

A torre foi desenhada a partir de lógicas paramétricas e gramática 
da forma. Dessa maneira, diversas conformações diferentes de torres podiam 
ser concebidas seguindo-se sempre uma mesma lógica.

A gramática da forma neste caso assumiu o papel de form finding, ou 
seja, diversas opções puderam ser estudadas e uma delas foi escolhida pelos 
autores, de acordo com algum critério, para ser produzida.

Os processos paramétricos são desenvolvidos considerando-se 
aspectos de sua própria produção, e neste projeto a forma estava conectada 
ao processo de fabricação digital realizado pelos quadcopters.

Os quadcopters foram 
programados para levantar blocos 
e posicioná-los em localizações 
predeterminadas pelo projeto, 
trabalhando ao mesmo tempo 
e com os caminhos a serem 
percorridos seguindo padrões 
emergentes de aprendizagem.

Ao longo desse processo, 
os quadcopters foram programados 
para ficarem cada vez mais rápidos, 
por meio da aprendizagem sobre 
as características do ambiente, e 
também desviando do caminho 
dos outros quadcopters ou 
trabalhando em conjunto com 
eles.

O processo finalizado 
de construção de uma 

torre.
Fonte: FRAC centre 

<www.frac-centre.fr>
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Em termos de interação, considerando-se a teoria de Dubberly, 
Haque e Pangaro, podemos dizer que esse projeto é o que apresenta o 
nível mais elevado dentre os estudos de caso aqui apresentados. Segundo 
os autores, tratou-se de uma “interação de conversação” entre diversos 
sistemas de aprendizado, com cada quadcopter representando um sistema de 
aprendizado (DUBBERLY; HAQUE; PANGARO, 2009). 

Além disso, os quadcopters foram capazes de desviar de corpos em 
movimento pelo espaço, no caso, de pessoas. Os movimentos humanos 
tiveram influência direta no comportamento dos quadcopters.

Assim como o projeto Eucrates, de Gordon Pask, precedido deste 
em mais de 60 anos, aqui temos uma conversação máquina-máquina.

Apesar de representar um sistema complexo, ou seja, que permite 
emergência, falamos aqui de uma relação equilibrada entre os quadcopters. 
Podemos dizer que se trata de uma rede de conexões aleatórias nos moldes 
da teoria dos grafos do século XVIII.

Dois quadcopters encontram seus 
caminhos até a torre.
Fonte: Espazium <www.espazium.ch>
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A relação de emergência e criatividade aqui, como proposta por 
Cariani, funciona apenas para os movimentos e as relações entre os quadcopters, 
e não influencia diretamente na forma final ou no projeto de maneira geral 
(CARIANI, 1992). 

O projeto Flight Assembled Architecture é uma experiência avançada, 
que aplica lógicas de interação diretamente em sua fabricação digital e 
que apresenta total fluidez entre essas duas áreas, levantando questões 
fundamentais sobre os limites entre o físico e o digital no design.

Segundo Gramazio, Kohler e Willmann, vivemos um momento de 
revolução dos métodos de produção no design. Os robôs são mais capazes 
hoje do que nunca de conectar imaginação e materialização. Dessa forma, 
segundo eles, esse projeto tem o potencial de trazer uma nova maneira de 
pensar e materializar o design (GRAMAZIO; KOHLER; WILLMANN, 2014).

Essa experiência foi responsável por uma mudança definitiva no 
papel do digital no design, trocando o seu caráter abstrato por um significado 
mais material. De acordo com Gramazio, Kohler e Willman, seria até possível 
falar no nascimento de uma “segunda era digital”. Para eles, o projeto Flight 
Assembled Architecture apresentou uma mudança revolucionária, permitindo ao 
design finalmente passar a desenvolver uma prática material condizente com 
a lógica cultural da era da informação (GRAMAZIO; KOHLER; WILLMANN, 
2014).

3.1.4. 4D PRINTING, DE SKYLAR TIBBITS

“Surgiu uma oportunidade de 

programarmos materiais em diversas escalas 

para armazenar informações, calcular 

lógica digital, mudar de estado físico, a 

propriedade ou a forma material. Impressão 

4D é uma técnica recente que permite que 

estruturas multi-materiais sejam impressas 

e modifiquem suas formas e propriedades 

materiais”.

TIBBITS, Skylar et al., 2014.
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4D Printing é uma série de experimentos dirigidos por Skylar Tibbits 
e criados em colaboração com o grupo de pesquisa Self-Assembly Lab, do MIT 
– Massachussets Institute of Technology, a empresa pioneira em impressão 
3D Stratasys e a Autodesk.

O foco principal desses experimentos foi a utilização de impressões 
3D multimateriais que gerassem objetos capazes de assumir diferentes 
formas imediatamente após o processo de impressão.

No caso desse cubo planificado, sua forma inicial começa a se alterar 
assim que o material entra em contato com água, de maneira a atingir sua 
forma final projetada.

Objeto realizado por meio do processo 
de impressão 4D e suas transformações 

formais ao longo do tempo.
Fonte: SJET <www.sjet.us>

Um cubo planificado 
dobra-se de maneira 
a configurar um cubo 
de fato.
Fonte: SJET
<www.sjet.us>
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As potencialidades desse experimento são muitas, uma vez que 
permitiria o projeto de objetos ou construções capazes de se alterarem de 
acordo com fatores ambientais ou comportamentais dos usuários. Sobretudo, 
o que esse processo permite é que não seja preciso adicionar uma camada 
high-tech dispendiosa de componentes mecânicos e eletrônicos para fazer com 
que objetos ou construções funcionem, como no conceito de morfoecologia 
(HENSEL; MENGES, 2007).

Essa aproximação com o “no-tech” (HENSEL; MENGES, 2007) tem 
relação direta com o conceito de tecnologia calma.

A ausência de dispositivos barulhentos e distrações mecânicas 
e eletrônicas faz com que a tecnologia no projeto torne-se praticamente 
invisível, afinal, este faz uso de computação implementada diretamente no 
material. O próprio criador da computação ubíqua, Mark Weiser, fala desse 
processo como algo embutido em todos os níveis da vida humana, desde a 
escala nano, como é o caso desse projeto (WEISER; BROWN, 1996).

Além disso, como no paradigma ecológico de Cedric Price, que 
apresentava uma “arquitetura antecipatória”, aqui também temos um 
projeto antecipado das diferentes configurações formais que o objeto pode 
assumir (FOX; KEMP, 2009).

Processo de autodobramento de um octaedro 
truncado produzido por 4D printing.

Fonte: Self-Assembly Lab
<www.selfassemblylab.net>
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Essa ideia mostra-se válida também para o conceito de “design 
vivo e evolutivo” de John Frazer, em relação direta com a cibernética, a 
interatividade e os sistemas complexos.

Por sua natureza, que busca uma configuração formal sempre de 
acordo com o ambiente, podemos dizer que esse projeto segue os conceitos 
de interação de Dubberly, Haque e Pangaro, pois apresenta um sistema 
interativo de equilíbrio (DUBBERLY; HAQUE; PANGARO, 2009), em que 
as moléculas do material impresso buscarão sempre um equilíbrio de estado 
com o do ambiente ao qual está exposto.

Esse processo está muito próximo das ideias de Neri Oxman, que 
fala de uma mimese da natureza no sentido de uma máxima performance 
com um mínimo de recursos. O conceito também circula pelos três pontos 
fundamentais para a computação material segundo Oxman: adaptive 
customization, rapid augmentation e VPF – Variable Property Fabrication.

Seguindo esses três pontos, a impressão 4D utiliza-se de VPF para 
a deposição de material de diferentes propriedades, apresenta adaptação a 
diferentes ambientes (rapid augmentation) e também garante estabilidade 
interna (adaptive customization).

O 4D printing mostra sua importância não tanto em sua aplicação 
atual, como as apresentadas pelo Self-Assembly Lab, mas sim por suas 
potencialidades no design e na arquitetura, ou seja, possui muita força 

Um cordão produzido 
por 4D printing dobra-se 
formando a sigla do MIT.
Fonte: Self-Assembly Lab
<www.selfassemblylab.net>
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conceitual porém ainda pouca exequibilidade.
Também há nesse projeto uma contribuição contundente em 

termos de processos do design. Esses processos questionam a velha ordem 
da “forma antes, material depois” e exigem um projeto paramétrico de 
interação que aconteça após a fabricação do objeto, o que geralmente é uma 
prática realizada ao mesmo tempo ou antes da fabricação (OXMAN, 2012). 

Por último, podemos apontar uma relação mais direta da fabricação 
com a interação, que se tornam interdependentes, quando geralmente são 
duas etapas concebidas ou realizadas muito separadamente. Isto é o que 
possibilita a interação do material.

3.1.5. WANDERERS, DE NERI OXMAN

Assim como as obras mais polêmicas de Stelarc, Wanderers é um 
projeto de corpo aumentado possibilitado por simulações biológicas de 
crescimento e fabricação digital.

Idealizado por Neri Oxman junto com seu grupo de pesquisa 
Mediated Matter, do MIT Media Lab, e o escritório de design generativo 
deskriptiv, contou com o apoio da empresa Stratasys, pioneira no processo 
de impressão 3D, para a criação de interfaces vestíveis que permitiriam a 
vida humana em outros planetas.

O projeto é constituído de quatro peças diferentes, cada uma 
desenvolvida para aumentar a experiência humana em quatro diferentes 
planetas do nosso sistema 
solar.

Mushtari, interface vestível desenvolvida 
para Júpiter. Ela possibilita o consumo 
e a digestão de biomassa, além de dar 

subsídios ao fluxo de cianobactéria, 
desenhada para converter a luz do dia em 

sacarose consumível pelo corpo. Fonte: 
Yoram Reshef

<www.behance.net/deskriptiv>
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Concebidas parametricamente e desenvolvidas por meio de 
processos generativos, a fabricação das peças foi possibilitada pela tecnologia 
de jato triplo da Objet500 Connex3 Color. Esta tecnologia de fabricação 
permite controle avançado sobre características do material como rigidez, 
opacidade e cores, tudo em escala microscópica.

Como extensões aumentadas do próprio corpo, o projeto permitiu 
construir protótipos plásticos do que poderiam ser diferentes materiais 
orgânicos acoplados de fato às funções fisiológicas do corpo humano.

Diferentes soluções formais foram possibilitadas por processos 
paramétricos generativos. Esses processos generativos partiram de uma 
lógica inicial de crescimento baseada em soluções da natureza, sendo capazes 
de gerar infinitas soluções para diferentes funções e uma customização em 
massa para o corpo humano.

Detalhe do estado final da impressão por 
jato triplo da Objet500 Connex3 Color. 
Fonte: Yoram Reshef
<www.behance.net/deskriptiv>
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Os métodos paramétricos e generativos utilizados também foram 
beneficiados por simulações interativas de aprendizado, o que permitiu pré-
visualizações do crescimento do material de acordo com diferentes corpos e 
ambientes ao qual seria exposto.

Porém, a interatividade aqui não está apenas no projeto. Quanto à 
interatividade da vestimenta fabricada, havendo aumento das capacidades 
fisiológicas do corpo humano, as peças preveem um nível de interação e 
conversação sem precedentes entre design e corpo humano, resultando em 
uma absorção deste design pelo corpo. Tudo isso, é claro, em se supondo 
a exequibilidade do projeto e sem levar em consideração sua natureza de 
protótipo.

Há muitas potencialidades, inclusive bastante discutidas atualmente, 
para esta relação de absorção do design pelo corpo quando falamos de 
aparelhos e próteses médicas. Essas potencialidades são discutidas na 
pesquisa de computação material de Neri Oxman (OXMAN, 2012).

Diferentes soluções para diferentes 
funções em diferentes planetas.

Fonte: Deskriptiv
<www.behance.net/deskriptiv>
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Como um exemplo claro 
de tecnologia calma, o Wanderers 
configura peças tecnológicas pela 
materialidade e que, assim como na 
impressão 4D, não necessitam de 
camadas mecânicas ou eletrônicas 
adicionadas.

Mark Weiser e Brown 
falaram sobre tecnologia calma 
como computação ubíqua que 
poderia estar de fato integrada 
ao corpo humano (WEISER; 
BROWN, 1996). Mais uma vez, 
pela integração fisiológica com 
o corpo humano, podemos dizer 
que este projeto trata-se também 
de um caso sem precedentes de 
tecnologia calma no design. A 
tecnologia aqui é tão calma que 
se torna absorvível pelo corpo 
humano.

Diante de um novo 
paradigma da materialidade no 
design, proposto pela própria 
autora da obra, estamos em busca 
de processos computacionais 
alternativos que suportem a 
geração de formas baseadas na 
interação entre material e ambiente. 
Esses processos generativos e 

performativos permitiriam ao designer a inclusão de propriedades dos 
materiais e protocolos de comportamento diretamente em seu projeto.

Estamos frente a frente com processos de design que definitivamente 
não são mais guiados pela forma, mas sim pelo comportamento (OXMAN, 
2012).

Algoritmos generativos diversos baseados em 
desenvolvimentos de estruturas da própria natureza. 
Fonte: Deskriptiv
<www.behance.net/deskriptiv>
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Por fim, podemos afirmar que o Wanderers encaixa-se perfeitamente 
no paradigma de John Frazer sobre arquitetura e ecologia. Assim como em 
Frazer, o projeto trata de ecossistemas naturais com estruturas biológicas 
complexas que reciclam materiais, permitem mudança e adaptação, e fazem 
uso eficiente de energia natural (FRAZER, 1995).

3.1.6. SMART CITIZEN, DO FAB LAB BARCELONA

O Smart Citizen é, acima 
de tudo, design livre. É um 
projeto idealizado, produzido e 
executado pelo Fab Lab Barcelona 
e apoiado pelo IaaC – Instituto 
de Arquitetura Avançada da 
Catalunha. 

Zuhal, interface vestível 
desenvolvida para Saturno. As 
superfícies fibrosas e peludas 
são projetadas para conter 
bactérias capazes de converter 
hidrocarbonos em matéria 
comestível para o homem.
Fonte: Yoram Reshef
<www.behance.net/deskriptiv>

Kit Smart Citizen.
Fonte: Smart Citizen

<www.newscientist.com>
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Idealizado em 2009, o início de sua implantação deu-se no ano de 
2013, sendo que hoje conta com cerca de quase mil dispositivos distribuídos 
por todo o planeta e em todos os continentes, que juntos totalizam quase 
cinco mil sensores e quarenta milhões de pontos de dados.

Esses dispositivos livres são capazes de captar diferentes tipos 
de dados referentes ao ambiente, como composição do ar (CO e NO²), 
luminosidade, temperatura, som e níveis de umidade. Porém esse dispositivo 
sozinho não realiza nada, o mais importante são as informações captadas, que 
podem ser interpretadas e compartilhadas. Aliás, um dos maiores desafios 
do mundo atual é saber interpretar a grande quantidade de informação e 
dados disponível.

Por meio de uma interface digital, os dispositivos de captação podem 
ser conectados e configurados diretamente por smartphones e computadores. 
É por esta mesma interface que pessoas do mundo todo, mesmo os que não 

Diferentes tipos de sensores e sua 
visualização na interface digital do projeto. 

Fonte: Smart Citizen 
<http://postscapes.com>
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possuem o dispositivo ou não colaboram com a rede, podem ter acesso aos 
dados desses quase cinco mil sensores espalhados pelo planeta.

Segundo os autores, “Smart Citizen é uma plataforma para gerar 
processos participativos de pessoas em cidades” e tem como objetivo maior 
possibilitar a “construção coletiva da cidade por seus próprios habitantes” 
(https://smartcitizen.me/pages/smartcitizen. Acessado em 08/02/2015). 

Não se trata apenas de design aberto, é mais do que isso, é um 
projeto de design livre, ou seja, qualquer um tem acesso e pode construir 
seu próprio kit Smart Citizen com apoio de documentação detalhada para a 
execução.

O kit é inteiramente baseado em hardware e software Arduino, o 
que facilita a sua acessibilidade. Aqueles que não desejam montar o próprio 
dispositivo, podem também comprar um kit Smart Citizen diretamente pelo 
site.

Além disso, o projeto conta com uma API totalmente aberta do 
sistema, o que permite a qualquer um remixar os dados e utilizá-los em 
outros projetos.

Integração do dispositivo 
Smart Citizen com 
smartphone, computador 
e API para outros 
desenvolvimentos.
Fonte: Smart Citizen 
<https://smartcitizen.me>
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Os trabalhos desenvolvidos nos Fab Labs têm uma característica 
social muito forte, em geral por sua frequente associação com instituições de 
ensino, mas também pela necessidade de angariar fundos para que os projetos 
sejam implementados. Eles focam principalmente no desenvolvimento 
de novos conceitos e novos processos de projeto, bem como em suas 
potencialidades no design e no retorno para a sociedade, muito mais do que 
nas tecnologias em si ou no retorno financeiro, seja para os Fab Labs, seja 
para os projetos. (EYCHENNE; NEVES, 2013).

O Smart Citizen, tendo sido desenvolvido por desses laboratórios, 
só vem reforçar o fato de que espaços acessíveis e abertos à sociedade 
possibilitam, acima de tudo, a inovação.  

Por fim, sua interface digital, para se comunicar da melhor forma 
possível com o usuário, segue conceitos de visualização de dados, ou seja, 
design generativo.

Todo o sistema da plataforma Smart Citizen é responsável pela coleta 
das informações extremamente complexa dos sensores, e sua transferência e 
tradução em gráficos facilmente entendidos por qualquer usuário.

Interface digital do Smart Citizen. No topo à esquerda, um mapa mostrando 
a localização dos sensores no mundo. No topo à direita, detalhes sobre 
o sensor selecionado no mapa. Embaixo, dados coletados pelo sensor 
selecionado.
Fonte: Smart Citizen
 <https://smartcitizen.me>
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Segundo Maeda, esse tipo de desenvolvimento é resultado de 
encaminhamentos iniciados durantes as revoluções industriais, que 
produziram ferramentas capazes de aumentar a capacidade do nosso 
corpo, e também da revolução informacional, que produziu ferramentas de 
crescimento intelectual. 

O Smart Citizen é mais um exemplo de ferramenta que nos permite 
acessar, processar e interpretar enormes quantidades de informação como 
nunca na história da humanidade (MAEDA, 2001).

As potencialidades desse projeto são imensas. Ele representa um 
novo tipo de serviço que não apenas é capaz de interagir e realizar cálculos 
paramétricos, mas é responsável, entre outras coisas, por possibilitar que 
outros projetos também sejam interativos e paramétricos.

3.2. EXPERIMENTAÇÕES

Um experimento é uma obra paramétrica por natureza. Ele 
permite o controle de variáveis para que possamos observar os efeitos de 
manipulações. Essa observação, etapa inexistente num estudo de caso, pode 
trazer contribuições essenciais à disciplina.

Neste capítulo serão apresentados trabalhos realizados pelo 
próprio autor, em conjunto com outros designers e artistas, como meio de 
aprofundar as teorias e os conceitos abordados no capítulo anterior. Esse 
aprofundamento possibilitou uma investigação processual do design que se 
situa na fronteira entre o digital e o físico.

Levando-se em consideração a natureza deste trabalho, as 
experimentações apresentadas não servem como meio de comprovação, mas 
sim de exploração das potencialidades da aplicação dos conceitos abordados 
no trabalho. Estas aplicações em trabalhos práticos, diferentemente dos 
estudos de caso, nos permitem uma visão mais detalhada dos processos, das 
motivações e das contribuições destes para o design. 

Estes experimentos foram concebidos desde o início com a intenção 
de abordar o estado da arte em design paramétrico, design de interação 
e fabricação digital, todos como um só processo. Espera-se com essas 
experimentações que os limites entre os temas sejam borrados e que possam 
ser entendidos como um único processo.
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3.2.1. COLEÇÃO ERA UMA 
VEZ, DE GUTO REQUENA, 
HENRIQUE STABILE E THIAGO 
HERSAN

A Coleção Era uma vez é um 
projeto de quatro vasos resultantes 
de processos de design paramétrico 
e de interação. Eles são resultado 
de interpretações de ondas sonoras 
captadas de vozes humanas enquanto 
contam histórias.

Trata-se de uma obra de design 
de produto que tem como principal 
objetivo comunicar de forma simplificada 
pelo objeto seu processo e as narrativas 
responsáveis por sua criação.

Esta tentativa de comunicação, 
por sua vez, apenas seria passível de 
materialização a partir da aplicação 
de processos de design de interação 
associados a outros de design 
paramétrico.

A obra foi desenvolvida 
conjuntamente com o engenheiro de 

programação Thiago Hersan e com o escritório de arquitetura Estudio Guto 
Requena para a Guardian do Brasil, empresa norte-americana com base 
na cidade de São Paulo. A fabricação das peças foi realizada pela empresa 
familiar Vidros Zero 1.

Assim como no trabalho de John Maeda, Design by Numbers, a parte 
mais importante desta obra não é o objeto final produzido, mas sim o 
processo responsável por sua geração (MAEDA, 2001).

Embora todo o processo criativo tenha envolvido tecnologias 
numéricas, o processo de fabricação foi realizado com técnicas artesanais e 
de forma analógica.

Os quatro vasos da Coleção Era uma vez.
Fonte: Marcos Cimardi.
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Todo o processo teve início com a narração da história. Em seguida 
à narração, tivemos a etapa de representação dos sons por linhas vetoriais. 
Na sequência, obtivemos o vaso a partir da rotação da lateral em torno de 
seu raio. Por fim, o vaso foi fabricado pelo método do sopro rotacionado.

Usando microfones, captamos a narração por voz humana de quatro 
fábulas: “O vento e o sol”, “A carriça e a coruja”, “Uma festa no céu” e “A 
pombinha e a formiga”.

Com base nos arquivos gerados dessa captação, foi criado um software 
com o objetivo de converter as informações contidas nesses arquivos em 
imagens bidimensionais. Essa programação foi realizada dentro do software 
livre Processing, usando-se uma biblioteca capaz de analisar ondas sonoras 
(Minim) e outra capaz de gerar arquivos vetoriais (Jlibeps). 

Esboço do caminho que 
o objeto poderia seguir 
até sua execução.
Fonte: Ilustração do autor.

Curva obtida por meio do software criado.
Fonte: Ilustração do autor.
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A interação nesse projeto é apenas abordada num momento inicial 
de seu processo de desenvolvimento.

Edmond Couchot, já em meados da década de 80, fala sobre a 
segunda cibernética e depois sobre a segunda interatividade, propondo níveis 
de interatividade justamente como um meio de caracterizar e sistematizar de 
forma mais clara (que os conceitos anteriores) a relação homem-computador-
objeto. 

Já Usman Haque afirma que sistemas devem utilizar a definição 
de interação como um ciclo, ou estarão meramente “reagindo” e não 

“interagindo”. Um sistema verdadeiramente interativo é um sistema com 
múltiplos loops, em que entramos numa conversa: uma contínua e construtiva 
troca de informações (HAQUE, 2006).

Apesar de não haver interatividade no produto final, houve uma 
reação no momento inicial do desenvolvimento das peças, e por isso esta 
discussão se torna importante para a proposta da obra. O processo de 
interação pode ser identificado no momento em que há uma transposição de 
dados de uma natureza para outra; em nosso caso, da voz humana para uma 
imagem bidimensional.

 A criação desse sistema reativo, por sua vez, somente foi 
possível pormeio do uso de tecnologias de computação e programação muito 
comuns ao design de interação.

A visualização da onda gerada pelo software foi responsável pelo 
desenho das paredes dos vasos. Partindo-se dessa curva, foi feita a modelagem.

Processo de rotação do perfil obtido por meio 
do arquivo de áudio ao longo de um raio 
predeterminado.
Fonte: Ilustração do autor.
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Malcolm McCullough diz que uma vez que o mundo do design foi 
configurado, devemos explorá-lo, brincar com ele e dominá-lo com fineza. 
(MCCULLOUGH, 2006). Essa afirmação do autor se refere aos ensaios apenas 
permitidos pelas tecnologias digitais, que nos possibilitam experimentar até 
que dominemos os parâmetros que regem um determinado projeto. 

Com o processo testado e comprovado, nos dedicamos à gramática 
da forma, alterando parâmetros como altura do espectro da onda e intervalo 
de tempo de captação.

Cumprida essa etapa, pudemos escolher a forma que mais atendia 
a determinados requisitos que estávamos buscando, num processo que 
remeteu às colocações de McCullough, já citadas neste trabalho, de que a 
tecnologia não deve ser apenas uma mera ferramenta de automação, e sim 
uma peça-chave para a tomada de decisões do designer.

Como Patrik Schumacher afirma, há uma convergência global na 
recente arquitetura de vanguarda que justifica a sua designação como um novo 
estilo: o parametricismo. Este é um estilo enraizado em técnicas de animação 
digital, sendo que suas mais recentes melhorias tem como base sistemas de 
design paramétrico avançados e métodos de script (SCHUMACHER, 2009).

O parametricismo vem emergindo da exploração criativa de sistemas 
paramétricos de design na tentativa de articular processos cada vez mais 
complexos. No caso da Coleção Era uma vez, identificamos este pensamento 
em diversas instâncias da obra, uma vez que lidamos com uma base de dados 
e processos complexos e os exploramos criativamente.

Processo de gramática da forma. 
Fonte: Ilustração do autor.
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Com o modelo tridimensional em mãos, foi possível produzir as 
fôrmas de alumínio para que o vidro fosse moldado. Essa confecção partiu 
de uma fôrma-base, de alumínio sólido, desbastada e esculpida em um 
equipamento de torno mecânico.

Volumetria final e dimensões dos vasos de cada fábula.
Fonte: Ilustração do autor.

Desbastamento de 
uma das fôrmas-base 
de alumínio sólido por 
equipamento de torno 
mecânico.
Fonte: Marcos Cimardi.



122 ENTRE O FÍSICO E O DIGITAL

Ao final, esta fôrma ganhou uma base, uma articulação e também 
hastes para manipulação.

As fábricas de vidro do 
bairro paulistano do Belenzinho, que 
viram seu auge produtivo nas décadas 
de 1950 e 1960, foram fundadas por 
imigrantes italianos da região de 
Murano na década de 30. Após o fim 
do Regime Militar no país, em 1985, 
os anos 1990 foram marcados pela 
abertura econômica, especialmente 
durante o governo Collor. A maior 
parte das fábricas artesanais de 
vidro do bairro faliu nesse período, 
sem poder enfrentar os gigantes 
internacionais que se instalavam no 
país. 

Para produzir a Coleção Era 
uma vez, contou-se com uma das 
poucas empresas que sobreviveram a 
esse momento, a Vidros Zero 1, que 
atualmente está em sua quarta geração 
de vidreiros artistas. Os quatro vasos 

foram produzidos artesanalmente a 
partir da técnica milenar da moldagem 

por sopro. Utilizaram-se cacos de vidro, sobras de placas produzidas na 
fábrica da Guardian, além de cristal virgem como matéria-prima para os 
vasos.

O processo do sopro do vidro consiste em uma série de etapas. Na 
primeira, o cristal é selecionado e derretido em forno específico. Em seguida, 
uma esfera de cristal é retirada com um instrumento próprio e oco, que 
servirá depois para o sopro da peça. Num segundo momento, essa esfera é 
expandida até alcançar mais ou menos as dimensões do vaso desejado e que 
será soprado. O vidro é levemente resfriado nesse processo.

Uma das fôrmas finalizada.
Fonte: Marcos Cimardi.
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A esfera expandida é então posicionada no interior da fôrma aberta. 
A seguir, essa fôrma é fechada e inicia-se o processo de sopro e rotação 
simultâneos. Quando finalmente o vidro adquire as dimensões da fôrma, 
esta pode ser aberta e o vaso pode ser retirado do seu interior.

Processo da moldagem da 
Coleção Era uma vez.
Fonte: Marcos Cimardi.

Processo da moldagem da 
Coleção Era uma vez.

Fonte: Marcos Cimardi.
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Por fim, a haste de sopro é cortada e a parte superior do vaso 
soprado é lixada até adquirir as dimensões desejadas e o acabamento correto.

Esse projeto permitiu evidenciar a utilização de processos de 
interação em contribuição com o design paramétrico, sem o que a simples 
idealização e, claro, a execução da obra seriam impossíveis.

Ainda mais importante é o potencial que essa junção de métodos 
e processos traz para o design. O caso da Coleção Era uma vez é apenas um 
dos inúmeros produtos que poderiam ser projetados usando-se os mesmos 
processos.

A autora Lucy Bullivant fala na junção dessas vertentes como algo 
que se aproxima de um “espaço 4D” (4D Space), ou seja, algo que caminha 
para uma espacialização da dimensão tempo.

Segundo Bullivant, o design interativo “multimediado” já está 
presente em todos os domínios do público e do privado como um meio 
espacial, revolucionando e reinventando nosso trabalho, nosso lazer e nossos 
espaços domésticos. Contextos sociais são dominados pelo ofuscamento das 
fronteiras entre trabalho e lazer, procura e uso da informações (BULLIVANT, 
2005).

Esse conceito de espaço 4D se encaixa muito bem no nosso 
experimento, pois ele faz uso de diversas mídias, buscando a materialização 
de uma entidade quase imaterial, o som. A coleção oferece um ofuscamento 
entre fronteiras disciplinares, ora design de interação, ora design paramétrico, 
ora software, ora hardware.

A Coleção Era uma vez obteve grande repercussão em mídias digitais 
e impressas do mundo todo.
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3.2.2. CADEIRAS NÓIZE, DE GUTO REQUENA E 
HENRIQUE STABILE

O objetivo principal do 
projeto Nóize é mostrar a influência 
de dados imateriais e complexos no 
objeto físico, de maneira legível e em 
tempo real.

Os processos utlizados 
para isso, de certa forma, apenas são 
possíveis de serem realizados, e dados 
imateriais transformados em matéria, 
a partir da aplicação de conceitos e 
técnicas de design paramétrico, design 
de interação e fabricação digital. 
Também levamos em consideração 
critérios da pesquisa histórica feita 
para este trabalho.

As cadeiras Nóize foram 
desenvolvidas em conjunto com o 
escritório de design Estúdio Guto 
Requena, o músico Felipe Merker 
Castellani e a empresa Metamáquina 
para a exposição CCCC do evento 
São Paulo Design Weekend na Galeria 
,ovo. A fabricação das cadeiras (em 
miniatura) foi realizada in loco e em 
tempo real pela empresa Metamáquina. 
Já a impressão delas em tamanho 
real foi realizada pela empresa belga 
Materialise.

Como se tratava da fabricação realizada durante um evento, o 
projeto seguiu cinco etapas. Primeiro, partiu de um modelo original da 
cadeira Girafa. Segundo, o sistema de computação possuia entrada simples 
para dados complexos. Terceiro, a demonstração da alteração sofrida pela 
cadeira deveria ser legível e inteligível. Quarto, o modelo alterado foi 

Cadeira Santa Efigênia, uma das cadeiras Nóize 
impressas em tamanho real.

Fonte: Na Laje Filmes.



126 ENTRE O FÍSICO E O DIGITAL

fabricado in loco e dentro da instalação construída para tal. Cinco, o som 
gerado na apresentação exerceu a função de elevar os níveis de interação da 
obra.

Para utilizar os sons do ambiente para alterar a cadeira, optou-se 
pelo software Rhinoceros 3D, com seu plugin Grasshopper e seus respectivos 
componentes Firefly e Noise4D. 

Esta combinação permitiu que o software utilizasse o audio, captado 
por um microfone especial, como base para ruídos tridimensionais aplicados 
no modelo original da cadeira Girafa.

Para a fabricação das miniaturas da cadeira, os modelos alterados 
foram enviados diretamente para as impressoras 3D da Metamáquina.

A sonoridade foi concebida de forma a utilizar os padrões coletados 
do microfone para alterar a projeção gráfica da cadeira em tempo real, e essa 
projeção gráfica, por sua vez, alterou alguns parâmetros do próprio som. Esta 
experiência sonora, portanto, aconteceu de forma a configurar um ciclo em 
que, num primeiro momento, o som influencia a imagem, depois a própria 
imagem altera padrões do som, e assim por diante.

O Firefly foi responsável por permitir a leitura do espectro do 
áudio captado pelo microfone, e o Noise 4D permitiu usarmos esses valores 
captados como input para o controle de um ruído, que viria a deformar o 
modelo original. O componente Noise 4D possui dois tipos de ruído: Simplex 
e Perlin. O escolhido foi o Perlin.

Ruído Perlin é um efeito visual gerado por computador desenvolvido 
por Ken Perlin, que ganhou um “Oscar científico” de realização técnica ao 
inventá-lo. Ele pode ser usado para simular os elementos da natureza, e é 
especialmente útil em circunstâncias em que a memória do computador é 
limitada. 

O ruído Perlin é uma textura procedural primitiva, um tipo de ruído 
gradiente usado por artistas de efeitos visuais para aumentar o realismo em 
computação gráfica. A função tem uma aparência pseudoaleatória, mas todos 
os seus detalhes visuais são do mesmo tamanho. Essa propriedade pode ser 
facilmente controlada, e várias cópias de ruído Perlin dimensionadas podem 
ser inseridas em expressões matemáticas para criar uma grande variedade de 
texturas processuais.



APLICAÇÕES PRÁTICAS 127

No software desenvolvido, identificamos algumas etapas sucessivas. 
A geometria original é descrita pelo componente “mesh” à esquerda da 
imagem, e a geometria final é descrita pelo componente “mesh” à direita.

Partindo-se do modelo original (“mesh” à esquerda), este foi 
desmembrado em diversas características. Destas, as que utilizamos para o 
efeito de ruído foram os vértices (v), e para a movimentação destes vértices 
no espaço, utilizamos as normais (n).

Os vértices do modelo original serviram de input para o componente 
de ruído (Perlin), que gerou uma onda. Em seguida, essa onda foi multiplicada 
com os valores captados pelo microfone. Esses valores tiveram seus espectros 
amostrados pelo componente à esquerda, embaixo na definição. Com isso, 
obtivemos a deformação da posição dos vértices do modelo original no 
espaço.

Programação do software utilizado no 
projeto Nóize realizado em linguagem 
Grasshopper.
Fonte: Captura de tela do autor.

Visualização do modelo final, alterado por 
dados captados do som ambiente. 

Fonte: Ilustrações do autor.
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Para movimentar esses vértices no espaço, foram utilizadas as 
normais (n) dos mesmos, e com os vértices pudemos, por fim, gerar um 
novo modelo (mesh à direita). Também foi agregado um componente que 
adiciona cores ao modelo, de acordo com seus valores de ruído.

Para explicar um pouco melhor a relação deste trabalho com design 
paramétrico, é importante destacarmos o papel crucial da computação, do 
computador e dos algoritmos capazes de serem criados dentro deste.

Segundo Terzidis, enquanto o futuro dos computadores parece 
incluir uma variedade de possíveis papéis, vale a pena explorar esses papéis 
no contexto fornecido pela pergunta: “Quem desenha?”. Se a pessoa toma a 
posição de que a concepção não é exclusivamente uma atividade humana e 
que ideias existem de forma independente dos seres humanos, então seria 
possível projetar um mecanismo computacional capaz de associar essas 
ideias (TERZIDIS, 2006).

Essa posição se encaixa no presente trabalho, pois se trata exatamente 
de um mecanismo capaz de associar múltiplas ideias. Assim, poderíamos 
dizer que o computador exerce sua função não apenas na execução da obra, 
mas também influencia na sua própria concepção.

 
Nossos esforços de design precisam abranger os domínios do 

design de interiores, mobiliário e até mesmo design de produto. Podemos 
orquestrar todos esses registros para fazer avançar o projeto de mundos 
integrados e imersivos. A maneira de lidarmos com o mobiliário de interior 
como uma formação dinâmica de enxame (swarm), ou, por vezes, como uma 
massa contínua de superfície/fluido, é voltada para a elaboração detalhada 
dos campos continuamente diferenciados descritos acima (SCHUMACHER, 
2008).

Portanto, para Schumacher, a elaboração de produtos e mobiliários 
paramétricos é importante não apenas pela possibilidade de criação de um 
todo com o projeto urbano ou arquitetônico, mas ainda mais para a criação 
de novos mundos integrados e imersivos.

No caso das cadeiras Nóize, a questão da integração e imersão de 
mundos está muito presente, visto que imersões digitais foram simuladas 
fazendo com que a cadeira sofresse deformações resultantes do ambiente no 
qual foi inserida.
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Além disso, diversas dimensões foram integradas no processo 
de transposição de dados audiovisuais para deformações volumétricas. 
Entendemos os dados de entrada como parâmetros (portanto paramétricos) 
e entendemos a regra geral que rege esses parâmetros como algoritmos.

De acordo com Terzidis (TERZIDIS, 2006), um algoritmo serve 
como um meio para articular um problema solucionável ou endereçável. Mais 
importante ainda, por causa de seu poder de translação, um algoritmo pode 
realizar essa articulação um passo adiante e processá-lo usando a aritmética 
e o poder lógico de um computador. Na combinação de ambos os sistemas, 
ou seja, o do humano e o do computador, é que reside o verdadeiro poder 
dos algoritmos.

 
A parte sonora do projeto, desenvolvida pelo Dr. Felipe Merker 

Castellani, levou em consideração o áudio captado pelo microfone e produziu 
um novo som no ambiente, que voltou a ser captado pelo microfone e, então, 
deformou a cadeira. Logo, o fato de o som gerado influenciar na própria 
geometria da cadeira faz com que haja um certo nível de interação na obra. 
Esses algoritmos sonoros foram desenvolvidos em linguagem Max/MSP/
Jitter.

A instalação em funcionamento.
Fonte: Thiago Mangialardo.
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A discussão e o aprofundamento do tema da interatividade e seus 
diversos conceitos e níveis torna-se fundamental quando tratamos de objetos 
e ambientes mediados por computador.

De acordo com Lucy Bullivant, design de interação é

“o projeto de produtos, serviços 

e ambientes tornado possível por 

tecnologias de informação e comunicação, 

e de interação das pessoas com estes. 

Um campo multidisciplinar relativamente 

novo, em fase de consolidação de suas 

metodologias, que remonta a princípios e 

métodos desenvolvidos em disciplinas como 

psicologia social, linguística e semiótica para 

fornecer estrutura e abordagens analíticas 

para desafios contextuais específicos; à 

antropologia e à sociologia para a judar 

com o projeto de atividades relacionadas 

à comunidade, e à filosofia e à psicologia 

para contextos focando emoções e desejos”. 

BULLIVANT, Lucy, 2006.

Como a tecnologia é cada vez mais vista como um meio, com 
computadores se transformando em ambientes que dão forma a padrões 
vivos, a ênfase está mudando de design de produtos para design de serviços. 
Isto traz uma desmaterialização aos processos de design. Alguns são baseados 
em meios tecnológicos pervasivos, mas outros apoiam-se em elementos low-
tech simples.

De volta às nossas cadeiras, os dados foram coletados e utilizados 
em tempo real para alterar o modelo tridimensional, que por sua vez voltou a 
alterar o som presente na obra. Desta forma, de acordo com as definições de 
Dubberly, Haque e Pangaro, podemos classificar a interação presente como 
um sistema interativo autorregulador (DUBBERLY; HAQUE; PANGARO, 
2009).
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A fabricação digital dos modelos foi possível com o uso de uma 
impressora de design livre 3D da Metamáquina no próprio local do evento. A 
forma da cadeira, em constante mutação, foi por vezes enviada diretamente 
para impressão na Metamáquina.

Estes mesmos modelos foram também enviados à empresa belga 
Materialise para impressão em tamanho real.

Durante o período da exposição, a cadeira Nóize foi muitas vezes  
representada visualmente pela projeção em constante mutação na parede, 
porém algumas das imagens de fato foram enviadas para a impressora 3D da 
Metamáquina.

Processo de fabricação das cadeiras em miniatura 
através da impressora 3D de design livre Metamáquina.
Fonte: Thiago Mangialardo.
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Os modelos virtuais gerados durante a apresentação foram 
disponibilizados online na plataforma Designoteca, no endereço http://
www.designoteca.com/noize (acessado em janeiro de 2015).

Em termos de fabricação digital, segundo Pupo e Celani (PUPO; 
CELANI, 2009), não há dúvidas de que a tecnologia digital tem alterado a 
maneira de se produzir design e arquitetura. A tecnologia tem historicamente 
servido como um catalisador de novas ideias na arquitetura (KLINGER, 
2007). As novas formas de produção em arquitetura e a tecnologia digital, 
hoje, trabalham como grandes aliadas na inovação de projetos, na fabricação 
e na construção. 

 

“O fazer torna-se conhecimento ou 

criação de inteligência. Desta forma, os 

limites entre o pensar e o fazer, design e 

fabricação, protótipo e projeto final tornam-

se borrados, interativos, e são parte de uma 

maneira não-linear de inovação”.

SPEAKS, Michael, 2002.

Portanto, diferentemente dos trabalhos de designers que utilizam a 
tecnologia como meio de otimizar e agilizar o processo construtivo, o design 

“um-pra-um” passa a integrar a tecnologia e a ferramenta desde o ato criativo.
Daí o destaque na abordagem desse assunto ao longo deste trabalho: 

o fato de que a escolha do processo de produção da obra ressoa em sua 
própria concepção.

Os conceitos aqui abordados são considerados por seus principais 
autores como novos paradigmas do design e da arquitetura. Esses 
paradigmas, no entanto, quando combinados, podem ser capazes de gerar 
novas linguagens e novos poderes de expressão.

Couchot fala sobre uma certa integração entre temas na arte, a qual 
denomina “hibridação”. Segundo ele (COUCHOT, 1993), sem dúvida, a arte 
numérica é antes de tudo uma arte de hibridação. A ordem numérica torna 
possível uma hibridação quase orgânica das formas visuais e sonoras, do 
texto e da imagem, das artes, das linguagens, dos saberes instrumentais, 
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dos modos de pensamento e de percepção. Esse possível não é forçosamente 
provável: tudo depende da maneira pela qual especialmente os artistas farão 
com que as tais tecnologias se curvem a seus sonhos.

Couchot aponta para uma preocupação, não com as tecnologias em 
si, mas sim com os fins para os quais estas ferramentas serão utilizadas.

Miles Kemp e Michael Fox (FOX; KEMP, 2009) falam sobre o design 
que integra esses temas, e os abordam como um sistema. A motivação para 
trabalhar esses sistemas encontra-se no desejo de criar espaços e objetos que 
podem atender às necessidades de mudança no que diz respeito à evolução 
individual, e às demandas sociais e ambientais.

Dessa forma, de acordo com Kemp e Fox, as obras híbridas seriam 
capazes de atender a novas demandas pessoais, sociais e ambientais.

Resultado final da impressão da miniatura da cadeira 
deformada. À esquerda o modelo original e à direita o 
alterado.
Fonte: Thiago Mangialardo.
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Dada a habilidade de prever critérios de performance e efeitos 
desejados, a pesquisa implica uma mudança de paradigma de “design modular 
homogêneo”, guiado pela junção de materiais, para “design diferenciado 
heterogêneo”, guiado pela distribuição de materiais.

Já por outro lado, Terzidis nos aponta na direção de um problema 
que se desdobra, o problema da lógica algorítmica no projeto. De acordo com 
ele (TERZIDIS, 2006), o problema com a lógica algorítmica no projeto é que 
as inter-relações entre os números fixos e os conceitos parecem para alguns 
designers como algo muito determinista. Na verdade, muitos designers não 
estão interessados   na matemática da composição do design, mas sim na 
própria composição. Embora essa posição possa ser interpretada como um 
mecanismo de defesa contra a possível racionalização do projeto, também se 
torna um obstáculo para explorar os limites de uma possível racionalização 
do design.

Segundo Peter Zellner (ZELLNER, 1999), “as implicações são enormes, 
como o design está reformulando a si mesmo e tornando-se, em parte, uma investigação 
experimental de geometrias topológicas, em parte, uma orquestração computacional da 
produção material de robótica e, em parte, um esculpimento cinemático generativo do 
espaço.”

Logo, é clara a noção de que as tecnologias e os conceitos difundidos 
pelos três temas em estudo abrem caminho para muitas experimentações 
superficiais e, portanto, o que interessa e pode trazer novas reflexões e 
evolução para o design de fato é o uso inteligente dessas tecnologias e desses 
conceitos.

Temos claro para nós que a obra aqui apresentada só pôde ser 
realizada porque aplicamos os temas estudados e, assim como Celani e Pupo 
afirmam, todo o seu processo de desenvolvimento e execução contribuiu 
para a própria justificativa da mesma.

A cadeira Nóize alcançou grande repercussão mundial e esteve em 
foco em diversos jornais, revistas, eventos e blogs pelo mundo.
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“[...] faz sentido que a interação 

tecnológica que arquitetos, artistas e 

designers estão formando e manipulando 

em seus trabalhos evolua para um tipo 

de meio por si próprio, um meio que 

aplica exploração científica dos tipos 

social, biológica, física e química, por 

exigências de natureza cultural ao invés 

de propósitos estritamente racionais. 

Ambientes responsivos, que realizam uma 

seleção de avanços híbridos neste meio 

emergente, revelam alguns aparelhos 

midiáticos socialmente impulsionados 

quase mágicos ou alquímicos – mágicos 

por sua resistência à banalidade”.

BULLIVANT, Lucy, 2006.
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O design de hoje é aquele que deriva entre as fronteiras do físico 
e do digital.
O design de hoje não possui mais um processo linear tradicional 
de criação, seguido de projeto e por último fabricação. O 

rascunho pode tornar-se produto final (como no projeto Sketch Furniture) e 
a fabricação pode ser apenas o início do processo (como na impressão 4D).

O design de hoje não sabe se é design, arte, arquitetura, engenharia 
ou biologia, e isto não o incomoda. Na verdade, quanto mais interdisciplinar, 
ou quanto menos definido, melhor.

O design de hoje é livre, o que faz com que seja expressão direta do 
espírito da época em que vivemos.

Desde que o computador tornou-se infraestrutura social, segundo 
Malcolm McCullough, ou mesmo uma quase segunda natureza, segundo 
Lucy Bullivant, “[...] faz sentido que a interação tecnológica que arquitetos, artistas 
e designers estão formando e manipulando em seus trabalhos evolua para um tipo de 
meio por si próprio, um meio que aplica exploração científica dos tipos social, biológica, 
física e química, por exigências de natureza cultural ao invés de propósitos estritamente 
racionais. Ambientes responsivos, que realizam uma seleção de avanços híbridos neste 
meio emergente, revelam alguns aparelhos midiáticos socialmente impulsionados quase 
mágicos ou alquímicos – mágicos por sua resistência à banalidade” (BULLIVANT, 
2006).

Já passamos da época em que a tecnologia no design era vista com 
grande deslumbramento e sem considerar suas implicações para a vida 
humana. Isso posto, houve uma grande preocupação, neste trabalho, de focar 
em conceitos, contribuições e implicações das tecnologias no design, em 
lugar de focar na tecnologia em si, que se torna obsoleta muito rapidamente.
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Apesar dos esforços no sentido da difusão de conhecimento e 
liberação do design, alguns dos experimentos mais avançados no tema só 
podem ser realizados com o patrocínio de grandes empresas privadas, que 
registram patentes com esse rico material intelectual.

Muito mais grave que isso é a restrição a esses experimentos e 
discussões nas instituições de ensino e journals.

Dessa forma, esse conhecimento, e por conseguinte o design, 
permanecem como áreas majoritariamente fechadas, acessíveis apenas para 
aqueles no topo da cadeia. Este trabalho procura mostra que o caminho deve 
ser outro.

Hoje parece haver uma obsessão com a criação cada vez maior de 
termos para designar processos já existentes e também novos, o que contribui 
para uma desassociação desses temas relevantes com os processos históricos. 
Com o intuito de resgatar essas referências históricas, trilhamos o caminho 
contrário e procuramos utilizar denominações existentes, preocupando-nos 
em unificar algumas ou traçar paralelos entre elas.

De maneira geral, a metodologia empregada para o desenvolvimento 
deste trabalho, em conjunto com as disciplinas realizadas e outras 
experiências proporcionadas pelo programa de pós-graduação da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, produziu um levantamento satisfatório do 
estado da arte no tema. Mais do que isso, a visão histórica, seguida dos 
estudos de caso e de experimentações proporcionou uma visão crítica e sem 
deslumbramentos sobre o tema.

Além disso, pontos de vista sobre um processo tecnológico unificado 
no design foram produzidos por meio das experimentações, e puderam ser 
observados nos estudos de caso. Por meio destes, podemos dizer que esta 
unificação é peça-chave no desenvolvimento de um design que desafia os 
limites entre o físico e o digital.

Por fim, podemos afirmar que o trabalho, por meio de investigação 
histórica e prática, aponta caminhos potenciais para o novo design que se 
utiliza de tecnologia como meio de borrar limites. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 141



Re
fe
rên
ci
as



Re
fe
rên
ci
as

Bi
bli
o

grá
fi

cas



144 ENTRE O FÍSICO E O DIGITAL

BABBAGE, C. On the economy of machinery and manufactures. 
[s.l: s.n.]. v. 1p. 208–213

BARABÁSI, A. Scale-Free Networks. Scientific American, n. 
May, p. 50–59, 2003. 

BULLIVANT, L. Responsive environments. London - UK: V&A 
Publications, 2006. 

CARIANI, P. Emergence and artificial life. In: Artificial Life 
II. Redwood City, CA: Addison-Wesley Professional, 1992. p. 
775–798. 

CARPENTER, E.; MCLUHAN, M. Explorations in communication: 
An anthology. 1960. 

CORTADA, J. W. Before the Computer - IBM, NCR, Burroughs, 
and Remington Rand and the Industry They Created, 1865-
1956. [s.l.] Princeton University Press, 1993. p. 350

COUCHOT, E. Da Representação à Simulação: Evolução das 
Técnicas e das Artes da Figuração. Imagem-máquina: a era 
das tecnologias do virtual. Rio …, 1993. 

DANA, J. On the Drawing of Figures of Crystals. The American 
Journal of Science and Arts, v. 32, p. 30–50, 1837. 

DAVIS, D. A History of Parametric. Disponível em: <http://www.
danieldavis.com/a-history-of-parametric/>. 

DUARTE, J. P. Customizing mass housing : a discursive 
grammar for Siza’s Malagueira houses. [s.l.] Massachusetts 
Institute of Technology, 2001.

DUBBERLY, H.; PANGARO, P. What is Interaction ? Are There 
Different Types ? Interactions, 1964. 

EYCHENNE, F.; NEVES, H. Fab Lab: a vanguarda da nova 
revolução industrial. Primeira E ed. São Paulo - Brasil: Editorial 
Fab Lab Brasil, 2013. p. 74



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 145

FOX, M.; KEMP, M. Interactive Architecture. New York, NY: 
Princeton Architectural Press, 2009. p. 256

FRAZER, J. An Evolutionary Architecture. London - UK: AA 
Publications, 1995. p. 127

GLYNN, R. Animating Architecture. Architectural Design, v. 
84, n. 1, p. 100–105, 2014. 

GRAMAZIO, F.; KOHLER, M.; WILLMANN, J. Authoring Robotic 
Processes. Architectural Design, v. 84, p. 14–21, 2014. 

HAQUE, U. Architecture, interaction, systems. AU: Arquitetura 
& Urbanismo, 2006. 

HENSEL, M.; MENGES, A. Morpho-Ecologies: Towards 
Heterogeneous Space In Architecture Design. Second Edi ed. 
London - UK: AA Publications, 2007. p. 366

KLINGER, K. Information Exchange in Digitally Driven 
ArchitectureSigradi 2007: SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE 
GRÁFICA DIGITAL. Anais...Cidade do México: 2007

KOLAREVIC, B. Digital Fabrication: From digital to material. 
SIGRADI Conferences, 2000. 

KOLAREVIC, B. Designing and manufacturing architecture 
in the digital age. Architectural information management, 
2001. 

MAEDA, J. Design by Numbers. Boston - MA: MIT Press, 2001. 
p. 256

MATEAS, M. Procedural literacy: educating the new media 
practitioner. On the Horizon, v. 13, p. 101–111, 2005. 

MCCULLOUGH, M. 20 Years of Scripted Space. Architectural 
Design, v. 76, n. 4, p. 12–15, 2006. 

MCLUHAN, M. Mutations 1990. Collection Aujourd’hui, p. 105 
p. –, 1969. 



146 ENTRE O FÍSICO E O DIGITAL

NOVAK, M. Marcos Novak interview. Disponível em: <http://
www.neural.it/english/marcosnovak.htm>. Acesso em: 1 dez. 
2009. 

OXMAN, N. Material Computation. In: BARCELONA, D. H. (Ed.). 
. FABVOLUTION. [s.l.] Barcelona City, 2012. 

PAPERT, S. The children’s machine: rethinking school in the 
age of the computer. New York, NY: Basic Books, 1994. p. 256

PICON, A. Scénarios pour une ville numérique: Événements 
et individus, intervention au colloque internationalMontréal, 
2006. 

PUPO, R.; CELANI, G. Técnicas De Prototipagem DigitalGrafica 
09. Anais...2009

RATTI, C.; CLAUDEL, M. The rise of the “invisible detail”: 
Ubiquitous Computing and the “Minimun Meaningful.” 
Architectural Design, v. 84, n. 4, p. 87–91, 2014. 

REAS, C.; MCWILLIAMS, C.; LUST. Form+Code: in Design, Art, 
and Architecture. 1. ed. [s.l.] Princeton Architectural Press, 
2010. p. 176
SCHUMACHER, P. Parametricism as Style-Parametricist 
Manifesto. 11th Architecture Biennale, Venice, p. 1–7, 2008. 

SPEAKS, M. Design intelligence and the new economy. 
Architectural Record, v. 190, p. 72, 2002. 

SZALAPAJ, P. CAD Principles for Architectural Design. 
Architecture Week, 2001. 

TED NELSON. On the Xanadu project. Byte, p. 289–9, 1990. 

TERZIDIS, K. Algorithmic Architecture. Burlington - MA: 
Elsevier Ltd, 2006. v. 1p. 159

TIBBITS, S. et al. DNA Display: Programmable Bioactive 
Materials Using CNC Patterning. Architectural Design, v. 84, 
n. 4, p. 104–111, 2014. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 147

VAN ABEL, B. et al. Open Design Now. Amsterdam: BIS 
Publishers, 2011. p. 256

VON BERTALANFFY, L. General System Theory: Foundations, 
Development, Applications. 17th. ed. New York, NY: George 
Braziller Inc., 1969. p. 296

WEISER, M.; BROWN, J. S. The Coming Age of Calm Technology. 
Xerox PARC Retrieved July, v. 8, p. 2007, 1996. 

WIENER, N. Cybernetics, Second Edition: or the Control and 
Communication in the Animal and the Machine. Second Edi 
ed. Boston - MA: The MIT Press, 1965. p. 212

ZELLNER, P. Hybrid Space: New Form in Digital Architecture. 
New York: Rizzoli, 1999.


