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A presente dissertação encontra-se redigida ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
com a excepção do termo arquitectura.

Todas as imagens apresentadas nesta dissertação foram redimensionadas, cortadas e editadas pela autora da 
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resumo

A presente dissertação tem como objectivo estudar de que modo as arquitecturas 

adaptáveis se formularam na segunda metade do século XX e como é que os seus 

conceitos evoluíram até aos dias de hoje. Acompanhando uma vertente específica 

da adaptação, que depende da tecnologia para gerar interação entre o homem e o 

meio construído, é estudada a arquitectura interativa, cujos fundamentos se delineiam 

com a propagação de conceitos cibernéticos para a arquitectura na década de 1960. 

De seguida, é estudado como o campo da inteligência artificial desenvolveu os 

meios necessários para formular sistemas de controlo interativos capazes de adaptar 

autonomamente um dispositivo, mecanismo, ou ambiente.

Através da junção de uma abordagem teórica – apoiada pelo estudo do campo da 

cibernética – e de uma abordagem tecnológica – apoiada pelo desenvolvimento 

da inteligência artificial – são apresentados casos de estudo que demonstram o 

que foi construído no século XXI que contém sistemas de controlo que permitem 

a adaptação. Estas obras são expostas segundo a ordem de complexidade dos 

respectivos sistemas de controlo, que se inicia na prescrição, progride para a reação 

e culmina na interação.





AbstrAct
 

The present dissertation aims to study how adaptive architecture was formulated 

in the second half  of  the 20th century and how its concepts evolved to the present 

day. Following a specific strand of  adaptation, which relies on technology to generate 

interaction between man and the constructed environment, we study interactive 

architecture, which foundations are outlined with the propagation of  cybernetic 

concepts to architecture in the 1960s. Then, it is studied how the field of  artificial 

intelligence developed the necessary means to formulate interactive control systems 

capable of  autonomously adapting a device, mechanism, or environment.

 

Through the combination of  a theoretical approach - supported by the study 

of  the field of  cybernetics - and a technological approach - supported by the 

development of  artificial intelligence - case studies are presented which demonstrate 

what was constructed in the 21st century that contains control systems that allow 

adaptation. These works are exposed according to the order of  complexity of  their 

respective control systems, which begins in prescription, progresses to reaction and 

culminates in interaction.
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introdução

AbrAçAr A mudAnçA
The objective then is to find a structure, a tectonics that can absorb life, 

chance and change, while the structure itself must last and persist over time, 

to spam the unforseen with the foreseable.1

O ser humano é uma criatura adaptável, e a nossa existência é baseada na 

nossa capacidade de movimento e adaptação. A adaptação é cada vez mais uma 

prioridade no desenvolvimento humano e as mudanças tecnológicas, sociais e 

económicas estão-nos a encaminhar para um estilo de vida nómada, baseado em 

mercados globais, transportes rápidos e a Rede Mundial de Computadores2.3 Quem 

fez estas afirmações foi Robert Kronenburg, mais de 40 anos após o nascimento 

do grupo Archigram, cujos projetos não só retratavam, mas também se baseavam 

nestes conceitos, que ainda estavam longe de se tornar realidade. O mundo que nos 

rodeava nos anos 60 encontrava-se num frenesim cada vez mais acelerado e o modo 

como vivíamos na casa e na cidade mudava todos os dias. Peter Cook, membro dos 

Archigram, questiona que se os contextos social, económico e tecnológico estavam 

em constante mudança, “porque não construir para isso?”4.

Agora, apesar de quase meio século depois, continuamos a observar que, apesar 

da concepção do passar do tempo se ter tornado numa grande influência em muitos 

campos, como o das artes, a sua aplicação na arquitectura ainda está longe de se 

tornar prática comum. Como David Greene, membro dos Archigram, afirma, 

“talvez os arquitetos soubessem durante todo este tempo que se debruçassem sobre o fator do tempo, 

ficariam logo sem trabalho”.5 

1.   Branko Kolarevic (ed.), Architecture in the Digital Age: design and manufacturing. New York: Taylor & Francis, 
2003. p. 163.

2.    Originário do inglês World Wide Web, ou WWW.
3.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building” In Open Building 

and Sustainable Environment. The 10th Annual Conference of the CIB W104 Open Building. Muncie: Ball State 
University, 2004. p. 2.

4.    Peter Cook (ed.), Archigram. New York: Princeton Architectural Press, 1999. (p.o. 1972), p. 23.
5.    David Greene, “The Gardener’s notebook” In Peter Cook (ed.), Archigram. [op. cit], p. 112.
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Envolver o fator temporal na arquitectura traduz-se principalmente na preocupação 

com a duração da obra. Tomando a posição de Ali Rahim, de que a visão dinâmica 

da temporalidade define que o tempo é direcional, percebemos que a obra tem 

que percorrer um percurso de duração, que estará inevitavelmente suscetível a 

mudanças.6 Se há meio século, as mudanças ocorriam maioritariamente ao nível da 

degradação do material, hoje, dado que as variações demográficas e tecnológicas e 

as novas oportunidades comerciais mudam cada vez de forma mais rápida,7 estas 

ocorrem também ao nível da função e da estética. Ed van Hinte defendia em 2003 

que a eficiência da funcionalidade de um edifício precisava de mudar drasticamente. 

Uma das formas de o fazer seria criar obras sustentáveis através da inclusão de 

noções de adaptação na prática de arquitectura.8

Robert Kronenburg declara que a arquitectura adaptável9 se traduz em obras projetadas 

para “responder a mudanças de contexto de uso, operação, ou localização”10. Quando 

Kronenburg fala de uso, refere-se à mudança de função do edifício e à mudança de 

contexto que este possa ter com a cidade. A operação relaciona-se com a mudanças a 

nível demográfico, de capacidade, ou de função ao nível das suas partes. Em termos 

de localização, Kronenburg fala de arquitectura transportável, arquitectura que pode 

ser colocada em qualquer local, e, se houver necessidade, ser realocada.

A arquitectura adaptável pretende dar a duração conveniente à obra, seja esta longa 

ou curta. As obras podem ser estáticas ou móveis, duradouras ou temporárias. Se 

for pretendida uma obra que dure muito tempo, esta tem que estar preparada para 

receber mudanças. Se, pelo contrário, a sua duração se quiser curta, a obra tem que 

6.    Ali Rahim, “Designing and Manufacturing Performative Architecture” In Branko Kolarevic (ed.), Architecture 
in the Digital Age: design and manufacturing. [op. cit], p. 280-300.

7.    Ed van Hinte, Smart Architecture. Rotterdam: 010 Publishers, 2003. p. 13-14.
8.    Idem, p. 12-13.
9.    O termo que Kronenburg Utilizou foi Arquitectura Flexível, no entanto continuaremos a utilizar o termo 

Arquitectura Adaptável, como está esclarecido no primeiro capítulo.
10.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit], p. 1.
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estar preparada para ser desconstruída, realocada ou reciclada. A adaptação, num 

contexto económico e ecológico, é uma opção cada vez mais viável, pois reduz o 

desperdício e a necessidade de demolição, que acontece quando o edifício já não 

suporta a função pretendida. As alterações que possam ocorrer são de baixo custo e 

não desfiguram a arquitectura da obra. As obras adaptáveis têm mais facilidade em 

adoptar inovações tecnológicas, que é possivelmente o contexto que se muda com 

mais frequência. Ao contrário do que acontece com a maioria dos edifícios, em que 

os meios tecnológicos embutidos se tornam obsoletos, esta arquitectura deve estar 

preparada para a sua evolução, em que a permuta do velho pelo novo se torna num 

acto simples e de menor intervenção.

Kas Oosterhuis defende que “o novo tipo de edifício é complexo, mas sistémico no seu método 

de desenho. (...) A verdadeira arquitectura não-standard é eficiente a nível de custos e simplesmente 

complexa”11. Mais focado nas necessidades dos habitantes, Kronenburg defende que 

a arquitectura adaptável “resulta do desenho de obras que só ficam completas quando pessoas 

as habitam e as usam”12. Estas obras são assim desenhadas a pensar na interação 

imediata dos seus habitantes, e, desta forma, capazes de criar respostas eficientes 

para situações futuras.13 A arquitectura adaptável pretende dar controlo ao habitante 

sobre a sua própria casa, de modo a que esta acomode experiências e intervenções 

que o habitante possa desejar fazer.14 Para tal, é adoptado no método de desenho o 

conceito imprevisibilidade, que faz com que a obra esteja receptiva a fatores que não 

se podem prever na totalidade na concepção do projeto.15 

11.    Kas Oosterhuis, “Simply Complex, toward a new kind of building” In Frontiers of Architectural Research, vol. 
1, no.4, p. 411-420, Agosto de 2012. p. 411.

12.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit], p. 2.
13.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: continuous and developing” In Branko Kolarevic e Vera Parlac 

(ed.), Building Dynamics: Exploring Architecture of Change. [op. cit], p. 31.
14.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit], p. 2.
15.  Lars Spuybroek, “The Structure of Vagueness” In Branko Kolarevic e Ali Malkawi (ed.), Performative 

Architecture: Beyond Instrumentality. New York: Spon Press, 2005. p. 163.
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Contexto

De modo a tentar compreender a arquitectura adaptável de hoje, Robert Kronenburg 

tentou perceber como é que os padrões dos edifícios históricos tiveram sucesso 

em criar arquitectura flexível.16 A flexibilidade que estes edifícios demonstravam 

era de natureza estática, e, devido ao custo elevado da sua construção, estes eram 

desenhados de modo a estender o seu potencial ao máximo. Para tal, o desenho 

de arquitectura destas obras baseava-se, na sua maioria, na criação de espaços 

multifuncionais que poderiam ser utilizados de diferentes formas. Só nos últimos 

três séculos é que pudemos observar casas europeias a adoptar funções específicas 

para divisões separadas. Kronenburg afirma que, apesar de em algumas partes do 

mundo a casa flexível se manter comum, retomar esses conceitos no resto do mundo 

requer um esforço considerável, pois a forma como se constrói não tem considerado 

possibilidades de mudança significativa. 17 

Com a chegada do modernismo, tornaram-se prática comum conceitos fechados de 

funcionalismo. Como Antonino Saggio afirma, as consistências que se observavam 

na altura eram que a forma segue a função, que a construção revela a forma, e que o 

conceito chave espacial cria uma hierarquia clara de todas as escolhas subsequentes. 

Esta metodologia de projeto é vista por Saggio como uma organização de 

órgão/espaço, que surgiu com o novo espírito do objectivismo dos anos 20, que fazia 

uma relação direta entre o espaço e a sua função. Nesta vertente, cada órgão teria 

uma função e uma ligação específicas aos outros órgãos. Todas as partes dos edifícios 

deveriam ser destinadas a, e determinadas por, usos específicos, o que deixava 

pouca margem para novos desenvolvimentos ao longo do tempo, muito menos 

mudanças de uso que ocorrem em muitos edifícios.18 No entanto o que se procura 

numa arquitectura adaptável é uma organização de sistema/espaço, onde existe uma 

16.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit], p. 1
17.    Idem, p. 3-4.
18.    Brian R. Sinclair, “Devising Design: Agility, Aptness, Equilibrium, Imperfection” In Branko Kolarevic e Vera 

Parlac (ed.), Building Dynamics: Exploring Architecture of Change. [op. cit], p. 51.
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maior flexibilidade de inter-relações entre os espaços que podem permitir variações 

de função.19 

Esta metodologia que encarava os espaços como sistemas de organização 

desenvolveu-se a partir dos anos 50, quando surgiu um movimento que pretendeu 

reagir ao excesso da forma segue a função, que, segundo Richard Weston, intensificou 

a preocupação por arquitecturas adaptáveis. Pretendia-se explorar a possibilidade 

do espaço se poder adaptar ao habitante, que combatia a dificuldade com a qual o 

habitante se debatia em se adaptar aos espaços que eram inflexíveis.20

Objectivo

Tendo este movimento como ponto de partida, o objetivo desta dissertação tornou-

se estudar como as arquitecturas adaptáveis se formularam na segunda metade do 

século XX, e como é que os seus conceitos evoluiram até aos dias de hoje. Sendo 

este um campo bastante vasto, esta dissertação pretende focar-se numa das vertentes 

mais inovadoras da adaptação que se caracteriza pela interação entre o homem e o 

meio construído. Esta vertente formula o campo da arquitectura interativa.

Ao longo da pesquisa efectuada para o desenvolvimento desta prova, são de destacar 

algumas obras que consolidaram e esclareceram os temas nela abordados. Em 

primeiro lugar, a obra Architecture and Adaptation21 de Socrates Yiannoudes aborda 

uma visão da adaptação apoiada por meios tecnológicos que se baseia nos métodos 

cibernéticos, na inteligência artificial e em questões psico-sociais para apoiar modos 

de interação na arquitectura, culminando no tema da computação tangível. Em 

segundo lugar, o livro Building Dynamics: Exploring Architecture of  Change22, de Branko 

19.    Antonino Saggio, “Other Challenges”. [op. cit], p. 321-336.
20.    Brian R. Sinclair, “Devising Design: Agility, Aptness, Equilibrium, Imperfection”. [op. cit], p. 51.
21.   Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation: From Cybernetics to Tangible Computing. London: 

Routledge, 2016.
22.  Branko Kolarevic e Vera Parlac (ed.), Building Dynamics: Exploring Architecture of Change. New York: 

Routledge, 2015.

introdução
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Kolarevic e Vera Parlac, explora arquitecturas que se adaptam à mudança, 

apresentando perspectivas teóricas, históricas, construtivas, tecnológicas e formais. 

De um modo mais específico, a dissertação de doutoramento23 de Gonçalo Lopes 

auxiliou no desenvolvimento do tema da cibernética na arquitectura através da 

análise de obras de Cedric Price e da sua relação com os cibernéticos Gordon Pask 

e John Frazer. Por fim, a segunda edição do livro Interactive Architecture24, de Michael 

Fox e Miles Kemp, foi fundamental para o desenvolvimento de casos de estudo que 

demonstram a aplicação de sistemas de controlo adaptáveis no século XXI.

Tema

Através das obras acima mencionadas, a organização desta dissertação definiu 

o tema que lhe dá o título: A Caminho de uma Arquitectura Interativa: da Cibernética à 

Inteligência Artificial. Esta prova segue o caminho percorrido, desde meados do Século 

XX até aos dias de hoje, na procura de modos de interação entre o meio construído 

e o homem. A procura tem início com noções de arquitectura adaptável que, através 

do nascer do campo científico da cibernética na década de 1940, formularam noções 

de interação que foram mais tarde apoiadas pela consolidação da inteligência artificial. 

Estes temas levam-nos ao tema principal desta dissertação, que pretende entender 

de que forma a interação é incorporada no meio construído nos dias de hoje através 

da junção dos conceitos da cibernética e da inteligência artificial.

Estrutura

A estrutura desta prova desenvolveu-se assim em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo aborda os conceitos de arquitectura flexível e de arquitectura adaptável. No campo 

da arquitectura flexível, os projetos de John Habraken e Toyo Ito demonstram como 

a flexibilidade pode ser inserida em edifícios fisicamente estáticos. Dentro do campo 

da adaptação existem duas vertentes distintas: a adaptação passiva e a adaptação ativa. 

23.    Gonçalo Lopes, Envisioning an Evolving environment: the encounters of Gordon Pask, Cedric Price and John 
Frazer. London: University College of London, 2007.

24.    Michael Fox (ed.), Interactive Architecture. New York: Princeton Architectural Press, 2016 (2ª edição).
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Da primeira encontramos exemplos na prática de arquitectura desde o movimento 

De Stijl da década de 1920, a práticas contemporâneas apresentadas através da 

obra de Shigeru Ban, que demonstram uma adaptação dos espaços por métodos 

manuais. Contudo, é na adaptação ativa que se insere a interação, possível pela 

adição de mecanismos e/ou sistemas de controlo embutidos. 

O segundo capítulo aborda o tema da interação inserido no contexto da adaptação 

ativa, através da introdução do campo científico da cibernética na década de 1940. 

Este tema é explorado conceptualmente no segundo capítulo através dos projetos 

hipotéticos do grupo Archigram e Reyner Banham, do Fun Palace de Cedric Price e 

da Ville Spatiale de Yona Friedman. 

A transição de conceitos cibernéticos para conceitos de inteligência artificial no 

ambiente construído é exposta no terceiro capítulo, através do Generator de Cedric 

Price, que marca o ponto de viragem na concepção de sistemas de controlo através 

do computador e da inteligência. As experiências que foram conduzidas no século 

XXI na concepção de ambientes inteligentes focam-se no indivíduo, nas suas 

necessidades e nos seus desejos. 

É com estas bases que surge o quarto capítulo, onde as noções cibernéticas de 

reação e interação são analisadas criticamente através da análise de projetos 

contemporâneos assistidos por sistemas de computador, possíveis através do 

desenvolvimento de algoritmos complexos e da inteligência artificial. Estes projetos 

estão ordenados pelos sistemas de controlo que definem os seus modos de adaptação. 

São introduzidos neste capítulo os sistemas de controlo prescritos, dos quais é 

apresentado o primeiro caso de estudo, o Eco-29. De seguida, são apresentados os 

sistemas de controlo reativos, cujo caso de estudo são as Torres Al Bahr. No culminar 

dos estudos sobre a cibernética, a inteligência artificial e os diferentes sistemas de 

controlo, são apresentados os sistemas de controlo interativos, cujo caso de estudo, a 

ADA, define um ambiente capaz de interagir com o homem. 

introdução





ENQUADRAMENTO
C O N C E P T U A L1



12

A CAminho de umA ArquiteCturA interAtivA

________________________________________________________________________________________
fig. 1. Diagrama organizacional dos conceitos de flexibilidade e adaptação, e subsequentes vertentes.

1
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distinguir conceitos
One of the consequences of the last 50 years of Western philosophy is that 

we are more receptive to the notion that words are not directly constrained 

by physical objects and that definitions themselves are fluid, mutable and 

dependent on the observations of individual people.25

Os termos que definem as ideias de flexibilidade e a adaptação na arquitectura sofreram 

ao longo dos anos uma grande variedade de entendimentos conflituosos.26 Em 

1975, Nicholas Negroponte utiliza o termo flexível para descrever obras fisicamente 

estáticas que possibilitem a coabitação de várias atividades27, contudo, anos mais 

tarde, Robert Kronenburg define flexibilidade como um campo que engloba todas 

as obras que estejam preparadas para abraçar a mudança, sejam estas estáticas 

ou dinâmicas. Nesta visão mais ampla, a flexibilidade poderia ocorrer através da 

adaptação, responsividade e do movimento.28 No entanto, percebemos agora que a 

responsividade e o movimento são modos que definem a adaptação, e que as obras 

estáticas que estão preparadas para receber a mudança são obras flexíveis e não 

adaptáveis, pois não estão prontas para a alteração dos seus componentes em prol 

da adaptação.

O que Negroponte defende ser flexibilidade refere-se aos espaços que, apesar de 

não se moverem fisicamente, são capazes de acomodar vários tipos de uso.29 No 

caso da adaptação30, para mudar o tipo de uso, o edifício precisa de fazer uma 

transformação física. A obra adaptável tem a capacidade de se mover, ou de mover 

25.   Usman Haque, “Distinguishing Concepts: Lexicons of Interactive Art and Architecture”, In Architectural 
Design, vol. 77, no.4, p. 24-31, Julho/Agosto de 2007, p. 25.

26.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. Cambridge: MIT Press, 1975, p.131.
27.    Ibidem.
28.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit], p. 1
29.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.131.
30.     Negroponte coloca o termo adaptável lado a lado com os termos reativo e responsivo, no entanto é necessário 

fazer uma distinção entre estes de acordo com a evolução destes tipos de adaptação ao longo dos anos.

enquAdrAMento ConCeptuAl
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algumas das suas partes, para a criação de espaços que, através da alteração, 

conseguem responder mais aproximadamente a cada atividade.31 

Dentro do campo da adaptação, encontramos duas vertentes distintas, a adaptação 

passiva e a adaptação ativa. A adaptação passiva entende-se pelos edifícios que são 

submetidos a transformações físicas feitas exclusivamente pela mão do homem. 

Esta arquitectura é transformável, mas não se transforma sozinha. A este tipo de 

adaptação, Negroponte tinha chamado de manipulação.32 A adaptação ativa descreve 

edifícios que têm um papel ativo na transformação das suas componentes, através 

da cinética. Este tipo de arquitectura resulta da junção de sistemas de computação 

simples ou complexos que resultam em edifícios que se transformam, ou as suas 

partes.33 É neste campo que se insere a interação, que depende de transações de 

informação entre o espaço e o homem para criar alterações em tempo real.34 No 

entanto, e seguindo o ponto de vista de Usman Haque, os níveis de interação 

podem ser simples ou complexos, e, dentro dos mais simples, existe a reação, ou, 

responsividade35, como é muitas vezes referida.36 A reação é definida pela capacidade 

pré-programada do edifício de alterar a sua forma em resposta a condições em 

mudança.37 Por outro lado, a interação define-se pela capacidade inteligente do 

edifício de gerar as alterações por iniciativa própria.

31.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.132.
32.    Ibidem.
33.    Ibidem.
34.    Usman Haque, “Architecture, Interaction, Systems”, In AU: Arquitectura e Urbanismo, vol. 169, Agosto de 

2006, p. 1.
35.   Responsivo significa aquilo que dá resposta, e neste contexto torna-se mais claro utilizar o termo reativo 

(aquilo que reage), pois estamos a falar de ações.
36.   Usman Haque, “Distinguishing Concepts: Lexicons of Interactive Art and Architecture”. [op. cit], p. 26.
37.    Tristan d’Estrée Sterk, “Building Upon Negroponte: A Hybridized Model of Control Suitable For Responsive 

Architecture” In Digital Design: the 21th eCAAD Conference Proceedings, p. 407-441, Austria, 2003, p. 407.
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FlexibilidAde
If human beings are so flexible, and the world around us in constant flux, 

shouldn’t our buildings, the largest and most complex objects that we make, 

be as flexible as we are?38

A ideia de flexibilidade exige a acomodação da obra às funções, às pessoas e ao 

clima ao longo da sua duração.39 Netse conceito é necessário movimento, pois só 

com movimento é que se torna possível responder de forma eficaz às mudanças 

de contexto. Na arquitectura flexível, o movimento rescinde-se ao do ambiente e 

das pessoas, pois não se manifesta fisicamente no edifício. De modo a atingir a 

flexibilidade, a obra deve ser desenhada para facilitar esse movimento, e as alterações 

que possam vir com ele. A permanência que se observa nos edifícios históricos de 

que Kronenburg falava é a chave para a criação deste tipo de arquitectura,40 pois, 

apesar de não se moverem ou transformarem, as obras são desenhadas para se 

conservarem durante uma longa duração. A forma é desenhada para poder servir 

a várias atividades e as divisões são frequentemente modulares, o que facilita a 

conduta de futuras intervenções. Os espaços são muitas vezes abertos e amplos, nos 

quais a circulação pode ser alterável e a mobília rearranjada de diferentes modos. 

Esta metodologia ajuda ao fluxo de movimento e faculta o espaço necessário para 

albergar mudanças.

O comportamento destas obras, que ocorre através do desgaste físico do material, 

deve ser antecipado e previsto de modo a que o edifício consiga trabalhar em ficar 

como está. Tendo em conta que o movimento, ação ou desempenho na permanência 

estática da obra ou dos seus elementos significa desenvolvimento ou deterioração, torna-

se necessário  projetar para o desenvolvimento, e, para tal, desenhar arquitectura 

preparada para receber modificações com o passar do tempo.

38.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: continuous and developing”. [op. cit], p. 31.
39.    Idem, p. 35.
40.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit.], p. 3-4.
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________________________________________________________________________________________
fig. 2. Diagrama do princípio dos níveis de duração do Open Building.

2
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Como o movimento dos factores externos não pode ser previsto na sua totalidade, 

este tipo de desempenho na arquitectura pode ser descrito como não redigido.41 

Deste modo, o compromisso que se faz com a forma no presente é reduzido, e o 

desenho que se pretende para esta apoia-se muito no seu desenvolvimento futuro.42 

Esta metodologia assenta em grande parte no reconhecimento da teoria de Lars 

Lerup43, de que nenhuma obra alcança verdadeiramente o seu estado acabado, pois 

a forma como é vivida altera constantemente a sua arquitectura.

Estas são as ideologias presentes no conceito Open Building, fundado por John 

Habraken. Este arquitecto defende que o cliente é a entidade que deve ter o 

máximo controlo no processo da sua própria casa. No entanto, se a casa não estiver 

preparada para facilitar a mudança, tal torna-se difícil de conseguir. O Open 

Building resolve este aspecto com a distinção dos diferentes elementos da casa, que 

se tornam relativamente independentes, no sentido em que a modificação ou a 

substituição de um afecta o contexto geral com o mínimo distúrbio.44

A base deste conceito está no pensar dos elementos da casa como um sistema 

hierárquico de duração, no qual estes tanto podem durar séculos como um ou dois 

anos. Este sistema organiza-se em sete estratos, que, partindo do mais duradouro, são 

a localização, a estrutura, o acesso, a fachada, os serviços, os elementos divisórios e a 

mobília.45 Esta forma sistemática de pensar a casa permite que diferentes entidades 

possam alterar diferentes elementos da casa, o que possibilita modos de flexibilidade 

que prolongam a sua duração geral.

41.    David Leatherbarrow, “Architecture’s Unscripted Performance” In Branko Kolarevic e Ali Malkawi (ed.), 
Performative Architecture: Beyond Instrumentality. [op. cit.], p. 13-15.

42.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.131.
43.    Lars Lerup, Building the Unfinished: architecture and human action. London: Sage, 1977.
44.    John Habraken, “Cultivating the Field: About an Attitude When Making Architecture”. In Places, vol. 9, 

no.1, p. 8-21, 1994. p. 12.
45.    Ed van Hinte, Smart Architecture. [op. cit.], p. 26.
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________________________________________________________________________________________
fig. 3. Diagrama conceptual das plantas da Mediateca de Sendai.
fig. 4. Modelo digital da Mediateca de Sendai.

3

4



19

Um dos arquitetos que melhor exemplifica a flexibilidade na arquitectura 

contemporânea é Toyo Ito, que desenvolveu uma arquitectura de espaços fluídos 

e a pensar nos ocupantes, que são as características e princípios chave na geração 

de arquitectura flexível.46 Ito defende que desenhar divisões específicas para certas 

funções é limitar a ação livre. A atribuição de correspondências com os espaços 

de uma única definição, é corrente da planificação moderna.47 Mas ainda é mais 

corrente na cidade atual, em que as divisões se tornam em edifícios.48 

A sua obra de 2001, a Mediateca de Sendai, combate esta limitação funcional 

através tem um sistema capaz de responder quaisquer condições programáticas 

que possam surgir. Este sistema valoriza o movimento dos ocupantes bem como a 

alteração funcional dos espaços. Para tal, foi preciso despir e edifício de elementos 

que estariam a mais, e reduzi-lo aos elementos essenciais de arquitectura, que seriam 

as placas (lajes), os tubos (colunas) e a pele (fachada/paredes exteriores).49 Desta 

forma, a mediateca permite que o edifício potencie aos ocupantes a descoberta de 

novos espaços e novos usos por eles próprios.

A exploração da unidade temporal que torna um edifício flexível foi realizado na 

mediateca ainda esta não tinha sido oficialmente inaugurada. Durante os últimos 

cinco anos da sua construção, a obra manteve-se em uso, tornando a inauguração 

apenas num ponto de passagem na longa história do edifício. A Mediateca de 

Sendai vai continuar a ser criada e a seguir na mudança, e, para tal, deve sempre 

permanecer em construção.50 

46.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit.], p. 2.
47.   Toyo Ito, “Blurring Architecture: Sendai Mediathèque Report ‘Under Construction’ ”, In Andrea Maffei 

(ed.), Toyo Ito: works, projects, writings. Milano: Electa Architecture, 2002 , p. 353.
48.    Idem, p. 354.
49.    Idem, p. 353.
50.    Idem, p. 354.
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AdAptAção
This is architecture that adapts rather than stagnates, responds to change 

rather than rejects it; is motive rather than static.51

A arquitectura adaptável define edifícios que podem ser alterados na sua forma para se 

conseguirem adaptar a mudanças de contexto. As alterações podem ocorrer na sua 

estrutura, fachada ou nos elementos interiores da casa que, sem adaptação podem 

apenas ser alterados através da demolição.52 A adaptação pode ser conduzida 

por parte do edifício, através de operações mecânicas que envolvem sistemas de 

controlo, ou por parte do ocupante, através de operações manuais que envolvem 

elementos movíveis.

A adaptação permite reduzir a área do edifício drasticamente através da 

reorganização dos espaços para responder às necessidades do ocupante, que 

ocorrem de forma frequente ou pontual. A vivência do dia-a-dia de uma casa pode 

depender da adaptação espacial, ao criar espaços transformáveis que mudam de 

função de acordo com a altura do dia. De um modo mais pontual, a adaptação 

também permite alterações excepcionais como a mudança do número de elementos 

na família ou a organização de eventos, nas quais se pode rearranjar espaços que 

respondam de forma eficaz a estas situações.

Adaptação Passiva

A adaptação passiva insere-se quase exclusivamente em mudanças do nível funcional, 

que se traduzem na reorganização de espaço. Estas soluções dependem de 

mecanismos low tech, pois o simples mecanismo de adicionar dobradiças, rolamentos 

e calhas a elementos que podem ser movidos pelo ocupante torna-se suficiente para 

51.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: The Cultural Impact of Responsive Building”. [op. cit.], p. 1.
52.    Robert Kronenburg, “Flexible Architecture: Continuous and Developing”. [op. cit.], p. 37
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criar espaços adaptáveis eficazes ao nível da reorganização espacial.53 Como Branko 

Kolarevic afirma:

Sometimes a simple and hence ‘dumb’ building is smarter than a 

technology-dominated living-and-working machine which the user has lost 

control.54

Apesar de nos anos 50 se ter intensificado a preocupação por uma arquitectura 

adaptável, esta esteve presente durante séculos em muitas partes do mundo. 

Tomando o exemplo da arquitectura japonesa, esta exibe um modo de adaptação 

passiva em que as divisões podem variar de função. Esta adaptação torna-se possível 

através da utilização de mobília leve, que pode ser movida para espaços diferentes da 

casa ou colocada em zonas de arrumação, e da transformação espacial, na qual os 

espaços podem ser facilmente alterados através de painéis deslizantes que separam 

divisões adjacentes.55

Apesar da ideia de arquitectura adaptável ter ganho especial atenção na segunda 

metade do Século XX, existem alguns precedentes que datam da década de 1920, 

através de um movimento artístico que transpareceu em parte para uma arquitectura 

que denunciava ideias de adaptação. Este movimento era o neoplasticismo, e deste 

destacam-se o pintor Piet Mondrian que defendia que a beleza transparecia do ritmo 

dinâmico das relações mútuas das formas, o artista plástico Theo van Doesburg, 

que lançou a revista De Stijl em 1917, cujas publicações compuseram o movimento, 

e o arquiteto Guerrit Rietveld, que traduziu os conceitos deste movimento para a 

arquitectura. 56

53.   Branko Kolarevic, “Towards Architecture of Change”. In Branko Kolarevic e Vera Parlac (ed.), Building 
Dynamics: Exploring Architecture of Change. [op. cit.], p. 12.

54.    Idem, p. 14.
55.    Idem, p. 11.
56.    Keneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History. London: Thames and Hudson, 1980. p. 142.

enquAdrAMento ConCeptuAl



22

A CAminho de umA ArquiteCturA interAtivA

________________________________________________________________________________________
fig. 5. Fotografia interior da Shröder House.
fig. 6. Fotografia interior da Naked House.
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Em 1924, van Doesburg publicou na De Stijl um manifesto sobre a Arquitectura 

Plástica, no qual expunha 16 pontos que se tornam relevantes hoje na compreensão 

da adaptação passiva. Salienta-se neste âmbito o ponto 9, que introduz um conceito 

que distingue o interior e o exterior, em que os elementos interiores podem ser 

móveis, o ponto 10, que realça a temporalidade como um factor essencial na 

composição arquitectónica, e o ponto 11, que defende um sistema anti-cubista que 

valoriza o open space.57 Estes pontos criam uma expressão que na arquitectura se 

representa em espaços cuja volumetria recusa contornos fechados e se organiza pela 

assimetria da composição funcional da obra. 58

Foi neste meio que em 1925 surgiu a Schröder House, de Guerrit Rietveld, uma casa 

que foi desenhada em concordância completa com o estilo De Stij. Esta casa é 

composta por elementos que isolam ou unem determinados espaços que podem ser 

movidos pelos habitantes. A flexibilidade espacial era conseguida no piso inferior 

ao rejeitar uma composição hierárquica das divisões. No piso superior, paredes 

dobráveis e deslizantes permitem criar um único espaço de convívio durante o 

dia, ou vários quartos de dormir durante a noite. A planta deste piso é “aberta e 

transformável, que exemplificava a postura da arquitectura dinâmica liberta do incómodo de paredes 

pesadas e restrições impostas por aberturas rasgadas”59.

A Naked House, desenhada por Shigeru Ban no Japão e completada em 2000 é 

outro exemplo de adaptação passiva. Aqui, os elementos móveis não são paredes, 

portas ou janelas, mas sim divisões completas. A casa é constituída por uma espaço 

amplo de pé direito duplo onde quatro divisões sobre rodas podem ser movidas 

para qualquer local dentro do espaço. 60 Estas divisões servem primeiramente 

57.    A altura, a largura, o comprimento e o tempo.
58.    Theo van Doesburg “Towards a Plastic Architecture” In De Stijl, vol. 6, no. 6/7, p. 78-83, Roterdam, 1924, 

p. 187.
59.    Keneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History. [op. cit.], p. 145.
60.    Branko Kolarevic, “Towards Architecture of Change”. [op. cit.], p. 12.
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como quartos de dormir pequenos e leves, de forma a optimizar a mobilidade. 

No entanto, as portas deslizantes das divisões podem ser desmontadas para que as 

divisões possam ser conjugadas de forma a criar divisões de maior tamanho cuja 

função pode ser alterada. Também existe a possibilidade de utilizar o espaço interior 

na sua totalidade, se as divisões forem movidas para o terraço, ou de aproveitar o 

espaço de um segundo piso, ao permitir o acesso ao topo de cada divisão. Desta 

forma, a Naked House impulsiona um modo de vida coletiva em que os membros 

da família trabalham em conjunto para usufruir do espaço ao máximo, através da 

transformação manual do espaço que se processa de modo descomplicado. Shigeru 

Ban afirma que “esta casa é, de facto, um resultado da minha visão de vida agradável e flexível, 

que evoluiu da própria visão do cliente para uma vivência e uma vida familiar”61.

Adaptação Ativa

A adaptação ativa define-se pelos mecanismos e/ou sistemas de controlo que 

determinam autonomamente a forma como o ambiente construído se adapta às 

necessidades do ocupante. Estas soluções dependem da tecnologia disponível para, 

através de um sistema high tech, facilitar a mudança e, desta forma, acompanhar as 

variações de contexto de um edifício da melhor forma. Ed van Hinte resume as 

capacidades e as vantagens de uma arquitetura que exibe este tipo de adaptação 

num excerto do seu livro Smart Architecture62:

Smart Architecture obviously is environmentally aware, not just in terms 

of protecting our environment but because energy and material efficiency 

is always smart. But there’s more to smart architecture that that. It is 

interactive, a smart building presents itself as an interface between its 

users and the surroundings. It mediates between the demands and desires 

of users and environment. In doing so it is behaving intelligently; it uses its 

sensors to build up a ‘memory’ and to learn. Smart Architecture is efficient, 

61.   In http://www.shigerubanarchitects.com/works/2000_naked-house/, consultado a 22 de Julho de 2018.
62.   Ed van Hinte, Smart Architecture. [op. cit]
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it does more with less. (...) Smart Architecture is always time-based, it 

reacts in differing time cycles to changing user exigencies, climatological 

conditions, changes of funtion and social developments. Smart Architecture 

is system based, it relates back, it is evolutionary, it is network-minded and 

exhibits swarm behaviour. Smart Architecture is ‘natural’, it speaks for 

itself, learns from nature, uses it when necessary. Smart Architecture sees 

technology not as an enemy of nature but as a natural ally.63

A ideia de flexibilidade no espaço arquitectónico é instrínseca à arquitectura, 

mas é, no entanto, o modo menos eficaz de responder à mudança. A adaptação 

passiva estende a possibilidade de uso de uma obra ao longo do tempo, no entanto 

os mecanismos manuais permitem opções limitadas de alteração. Neste sentido, a 

adoção de um modo ativo de adaptação torna-se a forma mais eficaz de responder 

à mudança, pois não só permite a rapidez de ação como varidade de resposta.

O modo como as noções de adaptação ativa evoluíram desde a metade do Século 

XX até os dias de hoje será analisado no segundo e terceiro capítulo. O quarto 

capítulo esclarecerá como é que esta forma de adaptação se enquadra na arquitectura 

contemporânea através de sistemas de controlo prescritos, reativos e interativos. 

63.    Ed van Hinte, Smart Architecture. [op. cit], p. 9.
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interAção no contexto cibernético
Our new architecture will emerge on the very edge of chaos (…) and 

from this chaos will emerge order: order not particular, peculiar, odd or 

contrived, but order generic, typical, natural, fundamental and inevitable – 

the order of life.64

Na procura de uma arquitectura interativa torna-se essencial entender de que 

forma o espaço arquitectónico pode interagir com o homem e de como as suas 

estruturas interativas podem operar. Para tal, é necessário analisar os primeiros 

conceitos formulados sobre a interação entre o homem e uma entidade artificial, 

que surgiram com o estabelecimento do campo da cibernética na década de 1940.

A cibernética articulou conceitos de indeterminação, feedback de informação, autorregulação 

e adaptação para o estudo e a concepção de sistemas de controlo gerais. Estes 

sistemas tanto podiam ser observados na natureza e nos seres vivos, como gerados 

em entidades artificiais. Foi deste modo que surgiram as máquinas cibernéticas, 

computadores mecânicos cujos sistemas de controlo assistiam, teoricamente, a 

qualquer ação pretendida. Devido à generalidade da aplicação destes conceitos 

e subsequentes sistemas de controlo, a cibernética teve influência em vastas áreas 

científicas e artísticas, como é o caso da Arquitectura. O movimento que impulsionou 

a implementação da adaptação na arquitectura usufruiu dos conceitos cibernéticos 

para desenvolver projetos capazes de responder à indeterminação. Através dos 

conceitos ou mesmo das próprias máquinas cibernéticas, vários arquitetos utilizaram 

o potencial da cibernética para desenvolver as suas perspectivas sobre a adaptação, 

baseadas em sistemas de organização complexos apoiados por sistemas de controlo.

64.    John Frazer, An Evolutionary Architecture. London: Architectural Association, 1994. p. 103.
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2.1P R I N C Í P I O S 

As primeiras noções de cibernética surgiram quando Georges Canguilhem, em 

1947, propôs um novo entendimento da ideia de máquina através do estudo da 

estrutura e funções dos organismos, o que possibilitava regulação, manutenção e 

reprodução automáticas.65 Estas ideias anteciparam a investigação que deu origem 

à nova ciência da cibernética, fundada por Norbert Wiener em 1948 através do 

seu aclamado livro  Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the 

Machine66, onde definiu como cibernética o campo da teoria do controlo e da 

comunicação, quer na máquina como no animal67. O campo da cibernética cresceu 

exponencialmente quando, entre 1942 e 1954, diversos cientistas se juntaram nas 

conferências Macy para estabelecer a cibernética como um campo científico e 

formular os seus princípios básicos.68 A partir deste ponto, a cibernética marcou 

o início de uma revolução intelectual da qual surgiram campos como o da ciência 

cognitiva e da inteligência artificial.69

Como afirma Socrates Yiannoudes, a cibernética propõe “falar sobre máquinas em 

termos de organismos vivos e sobre organismos vivos em termos de máquinas. Deste modo, o objectivo 

da cibernética é fazer a ponte, ontologicamente, entre o orgânico e o inorgânico, o natural e o 

artificial, os organismos e os objectos técnicos, reconhecendo a diferença na complexidade que vem 

com as respectivas organizações”. 70

65.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. New York: Routledge, 2016, p. 9-10.
66.    Norbert Wiener, Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge: 

MIT Press, 1961 (p.o. 1948).
67.    Idem, p.11.
68.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 10.
69.    Ibidem.
70.    Ibidem.
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O campo da cibernética introduziu conceitos cruciais para o desenvolvimento 

de máquinas adaptáveis e autónomas, que, após a introdução da Teoria do Diálogo, 

por Gordon Pask, se tornaram também interativas. Estas máquinas, aplicadas à 

arquitectura, traduzem-se atualmente em sistemas de controlo que operam espaços 

que se aproximam cada vez mais da concepção de uma arquitectura interativa, 

que iremos analisar no Capítulo 4. Por este motivo, torna-se necessário olhar para 

a cibernética e analisar o modo como Norbert Wiener, Gordon Pask, Nicholas 

Negroponte e John Frazer formularam tanto as máquinas cibernéticas, como os 

seus ideais. Estes últimos 3 cibernéticos aprofundaram inclusivamente a cibernética 

no contexto da arquitectura, o que fez com que estas máquinas e ideais, apesar de 

baseados em meios mecânicos de execução, estivessem presentes nas formas digitais 

de conceber espaços arquitectónicos interativos.
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norbert Wiener
Variety and possibility are inherent in the human sensorium and are 

indeed the key to man’s most noble flights – because variety and possibility 

belong to the very structure of the human organism.71

Wiener construiu a palavra cibernética a partir do grego ĸυβερνετες (kubernetes) que 

significa timoneiro72, que remete à navegação e ao controlo de um navio. De um 

modo geral, este campo científico investiga a interação entre qualquer entidade que 

tenha a capacidade de comunicar, seja o homem, o animal ou a máquina. Através 

do estudo de sistemas de comunicação entre organismos, a teoria pretende abranger 

um âmbito mais geral – e muitas vezes abstrato – que possa ser aplicado a qualquer 

entidade inteligente e mesmo dar origem ao desenvolvimento das mesmas. 

A Cibernética anunciou-se como uma teoria que transcende todas as áreas 

científicas, destacando particularmente as áreas da biologia e da computação e 

salientando conceitos como o da informação, da mensagem e do feedback.73 Norbert 

Wiener pretendia aplicar na computação estas noções - que foram recolhidas 

do estudo do ser humano e da natureza - e aplicá-las em máquinas inteligentes 

que seriam capazes de criar soluções de resposta eficazes que o homem não teria 

capacidade para processar.

Um dos objectivos do estudo deste campo era tentar combater a tendência natural 

do universo à desordem. As necessidades e a complexidade da vida moderna 

exigiam que o processo de controlar a informação fosse cada vez mais organizado 

por sistemas que simplificassem a forma como esta é conduzida. Para este 

efeito, a probabilidade pode ser um meio de simplificação de sistemas complexos, 

pois quanto mais provável for a informação contida numa mensagem, menos 

71.    Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. London: Free Association Books, 1989 (p.o. 1950), p. 52.
72.    A palavra kubernetes derivou de significado, e atualmente traduz-se para a “governador”.
73.    Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. [op. cit.], nota da editora.
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informação é partilhada.74 No entanto, para que a máquina possa ter noção do 

grau de probabilidade desta informação, esta tem que ser capacitada de feedback e de 

memória.  A cibernética depende do uso do feedback como meio de processamento de 

informação. O feedback garante que o objectivo de qualquer ação seja cumprido, 

independentemente de alterações que possam ocorrer durante o processo. Assim 

sendo, procura-se fazer com que a máquina não só envie informação, como 

também a receba, e a combinação destas duas fontes torna possível o ajuste de 

ações consoante as consequências dos seus atos. Estas formas de entrada e saída 

de informação têm o nome de inputs e outputs75 respectivamente, e são combinadas 

como dois estados opostos de correção contínua.76 Quando os dados de input 

são processados pela máquina juntamente com os dados de output, estes podem 

originar uma grande variedade de combinações de resposta. Contudo, ao capacitar 

a máquina de memória, estas conseguem ser drasticamente reduzidas. A memória 

cria-se com o acumular de informação de experiências anteriores, o que permite 

responder de forma mais eficaz aos requisitos, de acordo com o resultado de ações 

prévias.77 Sendo assim, a base do controlo de uma máquina, ao contrário de ser 

o seu comportamento esperado, foca-se no seu comportamento observado, que, 

através do feedback, permite garantir a estabilidade dinâmica do desempenho78, 

proporcionada por uma troca de informação reativa. 

Tal como é pretendido da máquina cibernética, os organismos não nascem com 

uma harmonia preestabelecida com o universo, contudo procuram um equilíbrio 

constante com este e com as suas possibilidades futuras.79 Consequentemente, a 

repetição é uma impossibilidade na natureza, e esta realidade delineia as premissas 

74.    Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. [op. cit.], p. 17-21.
75.    Idem, p. 23-24.
76.    Tristen d’Estrée Sterk, “Responsive Architecture: User-centered Interactions within the Hybridized Model 

of Control”, In Proceedings of the GAME, SET, MATCH II, conference at the Technical University of Delft, p. 
494-501. Delft, 2006, p. 495.

77.    Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. [op. cit.], p. 23-24.
78.    Idem, p. 24-25.
79.    Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. [op. cit.], p. 48.
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para a criação de variedade de resposta no mundo da computação. Com este 

propósito, Norbert Wiener aspirava desenvolver o que seriam máquinas que aprendem80. 

A aprendizagem era – até ao seu desenvolvimento – exclusiva de sistemas conscientes, 

e tornou-se assim na primeira etapa na criação de máquinas inteligentes. As etapas 

seguintes, e mais ousadas, seriam máquinas com a capacidade de reprodução e 

máquinas capazes de se coordenar com o ser humano.81 Gordon Pask inseriu ainda 

um campo intermédio que aspirava a máquinas que ensinam82, que teriam tal controlo 

sobre a aquisição de uma habilidade, que as tornava capazes de a ensinar a outras 

entidades.83

A primeira ordem da cibernética ocorreu entre 1945 e 1960 e caracterizou-se 

pela autorregulação, que é uma propriedade da homeostasia.84 A homeostasia 

define a capacidade dos organismos em manter um estado de energia estável, ao 

minimizar perdas de energia derivadas de mudanças ambientais. Do mesmo modo, 

os cibernéticos de primeira ordem pretendiam minimizar a perda de informação no 

sistema, de modo a potencializar o controlo e a estabilidade através de um feedback 

negativo. Este modelo de feedback elimina possíveis comportamentos inesperados, 

ajustando o modo de ação de modo a atingir o objectivo esperado. Os modelos 

cibernéticos de primeira ordem criaram as bases para a formulação dos sistemas 

reativos que observamos atualmente.

A segunda ordem da cibernética, formulada por Heinz von Foerster entre 1968 

e 1975, explorava o papel do observador na construção de sistemas,85 e tornou-

se fundamental para o posterior desenvolvimento da cibernética. Em contraste 

com os mecanismos de primeira ordem, que ajustavam o seu comportamento para 

80.    Tradução livre do inglês Learning Machines.
81.    Norbert Wiener, God and Golem, Inc.. Cambridge: MIT Press, 1964. p. 11-12.
82.    Tradução livre do inglês Teaching Machines.
83.    Gordon Pask, An Approach to Cybernetics. London: Hutchinson & Co, 1968 (p.o. 1961), p. 88.
84.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 11
85.    Ibidem.
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chegar a um objectivo fixo, os da segunda ordem eram dependentes da interação 

com o observador, pois o objetivo passava a ser dinâmico; capaz de se configurar 

e reconfigurar através do feedback constante do utilizador.86 Este modelo tornou-

se possível através da utilização de feedback positivo, no qual um processo de 

multiplicação e amplificação de informação possibilitava um maior número de 

hipóteses de organização do sistema.87 Enquanto que a primeira ordem segue um 

modelo homeostático, que utiliza informação para manter a ordem no sistema 

através da reação, a segunda ordem baseia-se num sistema autopoiético. Um sistema 

autopoiético é um sistema autónomo e fechado, capaz de reproduzir e regenerar os 

componentes que o constituem. Devido à ênfase no processo, a teoria autopoiética 

levou ao entendimento e modelação de processos complexos e adaptáveis, que 

usufruíam da auto-organização, aprendizagem e interação conversacional.88 Através 

destes novos paradigmas, a segunda ordem da cibernética deu origem aos sistemas 

de controlo interativos atuais, capazes de processar a informação com o intuito de 

ajustar tanto os modos de ação como os seus objectivos. 

gordon pAsk
[A building] is only meaningful as a human environment. It perpetually 

interacts with its inhabitants, on the one hand serving them and on the 

other controlling their behaviour.89

Durante a década de 70, Gordon Pask viajou regularmente para os Estados Unidos 

da América, onde estabeleceu uma relação académica de proximidade com o 

cibernético Nicholas Negroponte. Desta relação desenvolveu-se uma postura de 

86.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 11.
87.    Idem, p. 13
88.    Idem, p. 14
89.   Gordon Pask, “The Architectural Relevance of Cybernetics”, In Architectural Design, p. 494-496, Setembro 

de 1969. 
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cibernética de segunda ordem apoiada por novas ideologias, das quais se destacou 

a teoria do diálogo.90

A teoria do diálogo teve a sua primeira manifestação num texto que Gordon Pask 

escreveu em 1973 para um livro de Nicholas Negroponte de 197591, onde afirma 

que a “inteligência é uma propriedade que é atribuída pelo observador externo à conversa entre 

participantes se, e somente se, o seu diálogo manifestar compreensão”92. Deste modo, Pask 

argumenta que a inteligência só se torna possível através do diálogo, defendendo 

que a informação não é apenas algo que é transmitido entre conversadores, mas sim 

uma construção mútua e espontânea que resulta da compreensão das duas partes.93 

A teoria do diálogo torna-se assim num método para descrever como duas entidades 

inteligentes constroem informação entre si, o que possibilita o desenvolvimento da 

interação entre o homem e a máquina.

Apesar da sua postura de segunda ordem só se ter manifestado oficialmente na 

década de 70, as noções de autonomia, organização, aprendizagem e interação já 

se encontravam presentes em algumas máquinas cibernéticas que Pask construiu 

na década de 50. Em 1953 Gordon Pask fundou a sua firma com o nome de System 

Research Ltd, onde iniciou estudos sobre máquinas de ensino adaptáveis.94 Pask 

via a cibernética como um método para entender a forma como a informação é 

transmitida entre duas entidades, não apenas na verdade da informação em si, 

valorizando o processo de ação da máquina. Desta forma, o objectivo dos seus 

estudos não era avaliar o resultado final das ações da máquina, mas sim estudar 

90.   Gonçalo Lopes, Envisioning an Evolving environment: the encounters of Gordon Pask, Cedric Price and John 
Frazer. London: University College of London, 2007, p. 59.

91.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.7-31.
92.    Idem, p. 7-8.
93.    Philip Beesley e Khan Omar, Responsive Architecture / Performing Instruments. New York: The Architectural 

League of New York, 2009. p. 19
94.    Gonçalo Lopes, Envisioning an Evolving environment: the encounters of Gordon Pask, Cedric Price and John 

Frazer. [op. cit.], p. 15.
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________________________________________________________________________________________
fig. 7. Máquina MusiColour. À esquerda encontra-se o sistema de luzes e à direita a máquina de processamento.
fig. 8. Instalação Colloquy of Mobiles. Os três grandes corpos eram as “fêmeas” e os dois corpos centrais os 

“machos”.

7

8



39

as suas intenções e processos de desempenho, o que demonstrava uma postura de 

segunda ordem.95

Tal como Wiener, Pask pretendia inserir a capacidade de aprendizagem na máquina, 

e, para tal, construiu a sua primeira experiência, entre 1953 e 1957: uma máquina 

intitulada de MusiColour. Este dispositivo consistia num sistema performativo de 

luzes coloridas que se iluminavam ao som de um músico a tocar. O MusiColour era 

capaz de criar um output único para cada repetição de input, o que o transformava 

num segundo artista na atuação. Para além de responder a inputs de som, o 

dipositivo também tinha a capacidade de se “aborrecer” se estes inputs fossem 

muito constantes, e iniciar uma procura por outros ritmos ou frequências. Este 

projeto foi inovador na sua capacidade de promover o diálogo, no qual o músico – 

o observador – se provava essencial para a evolução das ações através do diálogo e 

consequente interação com a máquina. 96

Os estudos deste laboratório prolongaram-se para a década de 6097, através de 

experiências que se tornaram essenciais para  a consolidação da cibernética em 

modelos físicos. Em 1968, Gordon Pask expôs uma instalação intitulada de Colloquy 

of  Mobiles, que demonstrava comportamentos de cibernética de segunda ordem e 

ilustrava as noções de comunicação desenvolvidas com a sua Teoria do Diálogo. Esta 

instalação foi criada para a Cybernetic Serendipity, uma exposição de arte cibernética 

organizada por Jasia Reichard.

Este projeto consistia num sistema baseado em computadores reativo e educável, 

que se materializava em cinco corpos, ou mobiles. Os corpos estavam suspensos 

95.    Gordon Pask, The Cybernetics of Human Learning and Performance. London: Hutchinson & Co, 1975. p. 
13-14.

96.    Usman Haque, “The Architectural Relevance of Gordon Pask”, In 4dsocial: Interactive Design Environments. 
vol. 77, no. 4, p. 54-61, Julho/Agosto de 2007, p. 56.

97.    Gordon Pask, Conversation, Cognition and Learning. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing, 1975, p. ix.
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no tecto e tinham a capacidade de comunicar entre si através da luz e do som. 

A instalação continha três “fêmeas” e dois “machos”, e neste meio os machos 

rodavam livremente de forma enviar sinais de luz para as fêmeas, que, ao recebê-

los tentavam, também ao rodar, desviar o feixe de luz de volta para os machos, de 

modo a comunicarem entre si. Existia também a possibilidade de comunicação 

com os visitantes, se estes intersetassem os sinais de luz com lanternas e espelhos. 

Deste modo, Pask conseguiu aplicar os seus conceitos de comunicação e interação 

ao criar um sistema social em funcionamento. Estas experiências foram o ponto de 

partida para a criação de ambientes interativos mais estimulantes e cativantes98, e 

Pask, tornou-se assim no maior promotor do campo da cibernética nas décadas de 

60 e 70.99

Durante os anos 60, a cibernética propagou a sua influência para as artes e a 

arquitectura.100 Gordon Pask teve um primeiro contacto com a arquitectura 

através de conferências sobre design101 e do seu envolvimento no projeto para 

o Fun Palace, de Cedric Price, no ano de 1964. A partir deste ponto, Pask ficou 

envolvido nas discussões que naquela década se formularam sobre cibernética na 

arquitectura, particularmente em eventos aliados à Architectural Association.102 Em 

1969, Pask publicou um artigo103 onde expôs a relevância do campo cibernético 

nos desenvolvimentos da arquitectura daquela época. Neste artigo, Pask viu as 

potencialidades da implementação de noções cibernéticas no campo da arquitectura, 

nomeadamente as que dizem respeito à adaptação e à comunicação. Segundo 

um modelo de funcionalismo e mutualismo, abriu a possibilidade do desenho de 

98.    Usman Haque, “The Architectural Relevance of Gordon Pask”, [op. cit.], p. 56.
99.    Gonçalo Lopes, Envisioning an Evolving environment: the encounters of Gordon Pask, Cedric Price and John 

Frazer, [op. cit.], p. 14.
100.    Idem, p. 31.
101.    Idem, p. 28.
102.    Gonçalo Lopes, “Gordon Pask: Exchanges between cybernetics and architecture and the envisioning of the 

IE”, In Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics. vol. 38, no. 7/8, p. 1317-1327, 2009, 
p. 1320.

103.    Gordon Pask, “The Architectural Relevance of Cybernetics”, [op. cit.].
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obras dinâmicas em vez de estáticas, que pudessem ser capazes de evoluir para 

se adaptar às necessidades dinâmicas do ser humano, através de capacidades de 

auto-organização inerentes às máquinas cibernéticas. A interação entre o espaço 

e o homem é questionada e surge como o ponto de partida para a criação de uma 

arquitectura capaz de aprender com a experiência de forma a ser capaz de se 

adaptar continuamente e da forma mais eficaz.

nicholAs negroponte
We can start to imagine a dramatically different relationship between 

ourselves and our house. One characterized by intimate interaction.104

Em 1967 Negroponte fundou o Architecture Machine Group105,106 que foi o lar de várias 

colaborações com Gordon Pask que deram origem a várias experiências com 

máquinas inteligentes.107 A contribuição de Pask foi essencial para o desenvolvimento 

do trabalho de Negroponte, pois as suas investigações sobre a interação e o diálogo 

serviram de base para a criação das Máquinas de Arquitectura que Negroponte 

começou a desenvolver com o Architectural Machine Group entre 1968 e 1972. Estas 

máquinas seriam um parceiro para o arquiteto no desenho de uma obra, que 

exibiria alternativas, distinguiria incompatibilidades, faria sugestões e orientaria os 

direitos do indivíduo.108

Em 1975, Negroponte leva a cibernética para o ambiente físico, e teoriza sobre 

o que ele chamou de ambientes anteligentes109. Ambientes que, com a capacidade de 

104.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines, [op. cit.], p. 145.
105.    Que no ano de 1983 se tornou no Media Lab.
106.    Gonçalo Lopes, Envisioning an Evolving environment: the encounters of Gordon Pask, Cedric Price and John 

Frazer, [op. cit.], p. 56.
107.    Usman Haque, “The Architectural Relevance of Gordon Pask”, [op. cit.], p. 54.
108.    Nicholas Negroponte, The Architecture Machine. Cambridge: MIT Press, 1970. p. 5-7.
109.    Tradução livre do inglês Intelligent Environments.
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captar informação através de sensores e de aprender com mudanças de contexto, 

seriam capazes de se adaptar ao ocupante.110

A antecipação que Negroponte criou em volta da aplicação de inteligência na casa 

é cativante, e desenvolveu-se sempre com um pé na realidade e outro no campo da 

ficção científica. Negroponte falava de consolas de computador em todas as casas, 

de aceso universal a bibliotecas públicas, e até de sistemas automáticos de fecho 

de janelas, exemplos que já podemos ver em prática nos dias de hoje. No entanto 

sonhava ainda com a casa que se adaptasse física e intuitivamente a mudanças de 

contexto, quer dos habitantes, quer de forças exteriores.111

Negroponte ambicionava o desenvolvimento de um parceiro mecânico capaz de 

acompanhar e estimular a evolução da casa; uma máquina adaptável que seria 

um mecanismo generalizado que a qualquer momento se pudesse transformar ao 

receber informação sensorial do ambiente em questão. Como Negroponte explica, 

a casa “tem que ver, ouvir e ler, e tem que fazer passeios no jardim” 112. Desta forma tornar-se-

iam capazes de reorganizar espaços funcionais para maximizar o contacto pessoal, 

minimizar longas distâncias, conservar espaço ou controlar a iluminação.113

Na relação entre o habitante e a máquina inteligente, a casa adoptaria o papel de 

novo membro da família.114 Esta surgiu como uma excelente metáfora para questões 

de privacidade, intimidade e cumplicidade para com os habitantes. Ao considerar 

a máquina inteligente e autónoma, esta pode formular objectivos e intenções, e 

conceber, através de processos de pensamento próprios, a sua versão do habitante. 

110.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.126-129.
111.    Nicholas Negroponte, The Architecture Machine. [op. cit.], p. 55.
112.    Idem, p. 27.
113.    John Frazer, An Evolutionary Architecture. [op. cit.], p. 103.
114.   Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.134.
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John FrAzer
An evolutionary architecture will exhibit metabolism. (…) Not a static 

picture of being, but a dynamic picture of becoming and unfolding – a 

direct analogy with a description of the natural world.115

A presença frequente de Gordon Pask na Architectural Association gerou interesse 

por parte dos estudantes sobre estas novas temáticas na arquitetura. John Frazer era 

um destes estudantes, e, inspirado pelo trabalho de Pask e Negroponte, focou os seus 

estudos na cibernética.116 Anos mais tarde, em 1978, Frazer colaborou com Cedric 

Price no projeto Generator que serviu de cobaia para muitos dos seus trabalhos de 

investigação.117 

Frazer destacava a importância da cibernética pelos seus sistemas de unidade, 

coerência e diversidade e via o computador como um acelerador evolucionário e 

uma força generativa.118 Este arquiteto valorizava a importância da natureza no 

desenho de arquitectura, e o facto da cibernética explorar os seres vivos como 

modelo para a criação de sistemas organizados inspirou-o a desenvolver as suas 

ideologias nesse campo.

Deste modo, Frazer desenvolveu um modo de pensar a arquitectura como uma 

coisa viva e evolutiva119. A investigação que John Frazer aprofundou baseava-se 

na lógica dos processos morfológicos e nos princípios da genética. An Evolutionary 

Architecture, o seu influente livro de 1995, propõe o modelo da natureza como uma 

força generativa de arquitectura, através dos seus processos formativos e sistemas de 

informação.120 

115.    John Frazer, An Evolutionary Architecture. [op. cit.], p. 103.
116.   Usman Haque, “The Architectural Relevance of Gordon Pask”, [op. cit.], p. 55.
117.   Gonçalo Lopes, Towards a responsive architecture: Cedric Price’s generator and systems research. London: 

University College of London, 2006, p. 2.
118.    John Frazer, An Evolutionary Architecture. [op. cit.], p. 7-10.
119.    Idem, p. 6.
120.     Idem, p. 9-11.
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Estes quatro cibernéticos formularam as bases para a conceção de sistemas de 

controlo capazes de interagir com o homem. Norbert Wiener não só fundou os 

conceitos como também previu questões éticas e morais no que toca à construção de 

máquinas inteligêntes. Gordon Pask focou-se mais especificamente na capacidade 

de comunicaão e Nicholas Negroponte na capacidade de aprendizagem, enquanto 

que John Frazer tinha uma postura mais focada no meio natural, que promovia a 

evolução e, possivelmente, a reprodução de máquinas cibernéticas.
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2.2P R O J E T O S

Uma vez debatida a forma como a cibernética se pode enquadrar no campo da 

arquitectura, vamos analisar como estas noções tiveram influência no movimento 

avant-garde da década de 1960. Este movimento procurava criar espaços capazes 

de responder à indeterminação associada ao seu uso, ao incentivar o homem a 

determinar ativamente os padrões dos ambientes que ocupa. Apesar de muitos 

projetos retratarem noções de adaptação passiva, começaram-se também a retratar 

noções de comunicação e de sistemas cibernéticos para uma adaptação constante 

aos contextos em mudança.121 Estes arquitetos juntaram a ideia de adaptação 

tradicional ao potencial da arquitectura operar como uma máquina interativa e 

como um sistema adaptável informado pelo input do ser humano. Desta forma, 

a cibernética foi introduzida neste meio tanto como de ferramenta de inspiração, 

como através de máquinas cibernéticas. Como afirma Socrates Yiannoudes, “a 

analogia entre a arquitectura e os sistemas cibernéticos era muitas vezes indireta, metafórica ou 

superficial(como no trabalho [...] do grupo britânico Archigram), e outras vezes pragmática e 

literal (como no trabalho de Cedric Price, Nicholas Negroponte e Yona Friedman)”122. De modo 

a compreender as diferentes formas como os ideais ou as máquinas cibernéticas 

tiveram a sua influência neste movimento da arquitectura, vamos explorar neste 

texto projetos do grupo Archigram, Reyner Banham, Cedric Price e Yona Friedman.

121.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 18
122.    Ibidem.
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fig. 9. Desenho da Plug-In City com legenda dos diferentes componentes.
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ArchigrAm
The pulsation of the city life is fast, so why not that of its environment? 

It reflects rise and fall, coming and going... change. So why not build for 

this?123

O grupo Archigram laçou a primeira edição da sua revista homónima em 1961, e 

desde então esta serviu de base para a apresentação de projetos hipotéticos que 

abraçavam uma arquitectura adaptável e indeterminada. Os projetos concebidos 

eram de natureza adaptável na medida em que estavam sujeitos à mudança e 

seriam capazes de se adaptar às necessidades do homem. Esta perspectiva sobre 

o espaço arquitectónico advinha da necessidade de acomodar a heterogeneidade 

do ambiente social da época, e de subverter, ao mesmo tempo, a homogeneização 

do desenho modernista.124 Estas ideias foram inicialmente retratadas através do 

desenho de megaestruturas urbanas, tais como as dos projetos Plug-In City e Walking 

City.

O projeto Plug-in City foi publicado no ano de 1964 e idealizado por Peter Cook 

e retratava uma cidade que se autoconstruiria em qualquer terreno, através 

da aplicação de uma estrutura em rede de grande escala, que conteria formas 

de acesso e serviços essenciais. Nesta estrutura seriam colocadas unidades de 

habitação, trabalho, comércio e lazer. Os níveis de permanência dos elementos 

da cidade assemelham-se à hierarquização do Open Building (ver Capítulo 1), 

variando consoante uma tabela que começava com a megaestrutura citadina (40 

anos), e acabava nas diferentes divisões da casa (3-8 anos).125 A Plug-in City estaria 

preparada para a mudança constante ao nível da cidade, do bairro e da casa, o que 

se traduzia num projeto impermanente de grande escala.

123.    Peter Cook (ed.), Archigram. [op. cit.], p. 23.
124.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 19
125.    Peter Cook (ed.), Archigram. [op. cit.], p. 39.
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________________________________________________________________________________________
fig. 10. Desenho da Walking City.
fig. 11. Perspectiva do Living 1990, com legenda dos componentes.
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No mesmo ano, Ron Herron apresentou a Walking City, um projeto hipotético 

que imaginava cidades como estruturas robóticas gigantes e transformáveis, que 

poderiam mudar de localização consoante os recursos necessários para os seus 

habitantes.126 As “cidades andantes” conectar-se-iam com redes de informação e 

serviços de grandes metrópoles, com as quais trocaria recursos, criando, através da 

partilha, um mercado de informação global. Herron imaginava assim um futuro 

sem fronteiras, onde o estilo de vida nómada seria adotado para acompanhar o 

ritmo acelerado que já se antevia que uma sociedade tecnologicamente avançada 

iria ter.127

Em 1967, o grupo começa a debruçar-se sobre as unidades de habitação que 

comporiam as megaestruturas e lança o projeto Living 1990, uma instalação sobre 

habitações futuras composta por acessórios permutáveis e descartáveis, mobília 

insuflável, robôs multifuncionais, “carros-cadeira” viajantes, programas de rádio 

e televisão sob demanda e limites espaciais ajustáveis. Neste projeto, os habitantes 

poderiam escolher a organização e a estética do espaço que habitam e modificar 

estes parâmetros a qualquer momento de acordo com as suas necessidades físicas e 

psicológicas.128

Os espaços adaptáveis e funcionalmente indeterminados que os Archigram 

desenhavam refletia a sua preferência pela implementação de características 

biológicas na arquitectura. Socrates Yiannoudes afirma que, “ao rejeitar as fronteiras 

conceptuais entre sistemas orgânicos e inorgânicos e ao desenhar ambientes que sintetizam sistemas 

biológicos e tecnológicos, [o grupo] queria transferir os aspectos dinâmicos do corpo natural para 

o ambiente construído”129. Estes conceitos seguem os ideais cibernéticos, onde tanto 

os sistemas naturais como artificiais partilham propriedades permutáveis. No 

126.    Branko Kolaveric, “Towards Architecture of Change”. [op. cit.], p. 3.
127.    In http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=60 , consultado a 7/09/2017.
128.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 21
129.    Ibidem.
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seguimento destes ideais, os Archigram começaram a explorar ideais de arquitectura 

em que os sistemas inorgânicos seriam uma extensão complementar dos sistemas 

orgânicos: o homem.  Desta forma, levaram os seus projetos para um campo cada 

vez mais próximo ao corpo humano, onde a arquitectura seria uma extensão do 

corpo e um regulador das alterações do ambiente, o que seria implementado através 

de um sistema de feedback cibernético.130 Em 1968, os Archigram afirmaram num 

artigo intitulado “The Nomad”, que “o lugar existe apenas na mente”131. Esta afirmação, 

segundo Yiannoudes, marcou uma mudança da utilização de “hardware” para a 

utilização de “software”, onde a adaptação dependia de entidades imateriais que 

seriam o sistema, a mensagem e o programa de computador. Nos anos que se 

seguiram, projetos como Holografic Setter e Room of  1000 Delights, continham aparelhos 

electrónicos que permitiriam que os habitantes realizassem os seus desejos através 

de arquitectura virtual. O impacto que a cibernética teve nos membros do grupo 

Archigram levou-os a dissolver a diferença entre arquitectura e informação, e a 

arquitectura acabou por ser reduzida ao software que criaria os espaços habitáveis. 

Apesar dos seus projetos representarem uma arquitectura baseada na cibernética, 

estes foram apenas explorados conceptualmente, e nunca pelos sistemas que 

possibilitariam a adaptação dinâmica dos espaços.132 

reyner bAnhAm
And it hit me then, that if dirty old Nature could be kept under proper 

degree of control by other means, the United States would be happy to 

dispense with architecture and buildings altogether.133

Tal como os Archigram, Reyner Banham, mais conhecido como teórico, questionou 

as convenções e os limites da disciplina de arquitectura, o que resultou num 

130.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 21
131.    Idem, p. 22
132.    Idem, p. 23.
133.    Reyner Banham, “A Home is not a House”, In Art in America. vol. 2, p. 70-79, Abril de 1965, p. 74.
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vínculo entre a arquitectura e a cibernética.134 O modo como Banham via a casa 

assemelhava-se aos projetos dos Archigram do virar da década de 1960, onde a 

materialidade da casa se tornava quase invisível em prol de favorecer os sistemas de 

controlo ambientais. Estas noções tiveram início no seu ensaio de 1965 A Home is 

not a House135, onde sugeriu uma mudança no pensar da materialidade da casa, no 

qual a casa não se reduz às quatro paredes, nem ao terraço nem ao jardim, mas sim 

a “um núcleo de serviços fixo num espaço infinito, ou alternativamente, um alpendre desanexado 

com vista para todas as direções do Grandioso Lá Fora”.136 Estas ideias anteciparam o livro 

de 1969 The Architecture of  the Well-Tempered Environment137, onde Banham  propôs 

uma história da arquitectura alternativa, preocupada com os sistemas de controlo 

ambiental dos edifícios, em vez de com a tipologia e a forma. Reyner Banham 

favorecia os ambientes responsivos que fossem capazes de acomodar a atividade 

humana através da tecnologia. Neste modelo, os sistemas de controlo que regulam 

as condições ambientais da casa são o coração da mesma.138

Estes mecanismos foram abordados na Environment Bubble, um projeto especulativo 

que Banham criou juntamente com François Dallegret. Este projeto seria embutido 

de um mecanismo cibernético de feedback, que permitiria uma tecnologia responsiva 

que se acomodaria às condições locais e adaptaria às mudanças ambientais. A 

Environment Bubble seria composta por uma membrana semiesférica insuflável 

que controlaria os factores de vento e temperatura através de sensores de luz e 

vento. Desta forma, o sistema que compunha este projeto representa um sistema de 

cibernética de primeira ordem capaz de autorregulação e baseado num modelo de 

feedback negativo.

134.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 23.
135.    Reyner Banham, “A Home is not a House”, [op. cit.].
136.    Idem, p. 79.
137.    Reyner Banham, The Achitecture of the Well-Tempered Environment. Oxford: Architectural Press, 1969.
138.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 24.
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________________________________________________________________________________________
fig. 12. Desenho da Environment Bubble.
fig. 13. Desenho perspético do Fun Palace.
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Segundo Socrates Yiannoudes, ao contrário da abordagem teórica de Banham, 

e da utilização duvidosa de tecnologia no desenho do grupo Archigram, a visão 

de Cedric Price envolveu uma versão mais pragmática da cibernética inserida 

na arquitectura.139 A diferença que existe entre a visão de Banham e Price sobre 

controlo ambiental pode ser definida pela diferença entre controlado e controlável, 

respectivamente.140 Enquanto que o primeiro envolve uma variedade limitada de 

opções, o segundo é completamente responsivo a uma grande variedade de desejos 

e necessidades, o que facilita a ação em situações indeterminadas. Cedric Price 

pretendia incorporar esta visão de cibernética de segunda ordem no seu projeto 

Fun Palace, através da utilização de sistemas de controlo computacionais para uma 

constante adaptação às mudanças sociais ou ambientais.141

cedric price
It is for architects to move beyond these self-conscious set pieces and 

to devise, as in the best music scores, gaps of uncertainty in which the 

individual can participate.142

Em 1957, Cedric Price acabou o curso de arquitectura na Architectural Association. 

Um ano depois, começou a ensinar nesta mesma escola,143 onde desenvolveu 

interesse pelas ideias de Buckminster Fuller, pela arte do Independent Group144 e pela 

Cibernética.145 Em 1962 iniciou o projeto Fun Palace , que, apesar de nunca ter 

sido construído, foi pioneiro na inserção de conceitos e mecanismos de adaptação 

dinâmica na arquitectura. Este novo tipo de arquitectura de improviso pretendia 

139.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 25.
140.   Ibidem.
141.    Idem, p. 25.
142.   Cedric Price, RE: CP. Basel: Birkhäuser, 2003, p. 13.
143.   Idem, p. 26.
144. O Independent group existiu de 1952 a 1955, no Instituto da Arte Contemporânea, em Londres, e era 

constituído por pintores, escultores, arquitetos, escritores e críticos que pretendiam desafiar as abordagens 
modernistas do contexto cultural da altura.

145. Stanley Matthews, “The Fun Palace: Cedric Price’s experiments in architecture and technology”, In 
Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research. vol. 3, no. 2, 2005, p. 78.
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________________________________________________________________________________________
fig. 14. Desenho do Fun Palace visto de um helicóptero. 
fig. 15. Esquema de atividades do Fun Palace.
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negociar constantemente com as mudanças do contexto cultural e social.146 Em 

1963, Gordon Pask foi convidado a fazer parte do subcomité de cibernética, onde 

criaria mecanismos que permitissem à obra adaptar-se à evolução constante do 

programa. 147 Price defendia que a arquitectura forma edifícios catalisadores da 

interação social148, e para tal, o Fun Palace teria a capacidade de motivar diferentes 

grupos sociais a apropriar e utilizar a sua infraestrutura de acordo com as suas 

necessidades. Isto seria assistido por componentes transformáveis e pelas mais 

recentes tecnologias de informação e comunicação implementadas pelo sistema 

cibernético desenvolvido por Pask. 

O interior adaptável do edifício era determinado por amplos espaços suportados 

por elementos de circulação que proporcionassem fluidez de movimento. Os 

restantes elementos, que definiam a separação dos espaços interiores e a mobília, 

seriam móveis, temporários e até insufláveis. Haveria ainda divisões suspensas 

de estrutura leve que poderiam ser realocadas através de uma grua móvel que se 

encontrava no topo da estrutura. Todos estes mecanismos faziam com que o edifício 

permanecesse indeterminado e aberto a inúmeras possibilidades de organização. O 

espaço central, que seria o mais amplo, quebrava a barreira do interior/exterior, 

pois era dependente de um sistema de cortinas retrácteis no tecto da estrutura para 

a proteção de factores externos.149

O subcomité de cibernética do Fun Palace organizou-o de forma a conter, pelo 

menos, seis zonas de atividades: as máquinas de ensino de Gordon Pask, o teatro, 

a música e a dança, a produção de filmes, a realização de experiências científicas 

146.  Stanley Matthews, “The Fun Palace: Cedric Price’s experiments in architecture and technology”, [op. cit.], 
p. 73-77.

147.   Idem, p. 82-83.
148.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 26
149.    Stanley Mathews, “The Fun Palace: Cedric Price’s experiments in architecture and technology”, [op. cit.], 

p. 81.
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fig. 16. Esquema das áreas de intervenção dos sistemas cibernéticos do Fun Palace.
fig. 17. Programa de organização e funcionamento do sistema cibernético do Fun Palace.
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em laboratório e um estúdio para pintura e escultura.150 Tendo em conta que não 

seria possível a previsão das atividades na sua totalidade, a obra estaria preparada 

para que novas possibilidades pudessem surgir. Quando tal acontecesse, caberia 

aos ocupantes a sua organização e implementação, e, desta forma, era encorajado 

o improviso e mudança de espaços consoante as necessidades espaciais que as 

atividades exigissem.151

Contudo, a própria obra também teria a capacidade de se reajustar a si mesma. 

A inexistência de um objectivo final para o seu programa levaria a que o Fun 

Palace tivesse que monitorizar os padrões de ocupação e registar vivências para 

que fosse capaz de criar objectivos dinâmicos e temporários que dependeriam 

das necessidades dos ocupantes. O comportamento da obra seria capaz, assim, de 

prever necessidades futuras e antecipar soluções, ao lhe ser incutida a capacidade de 

aprender com as experiências e de se autorregular.152

No ano de 1964 o subcomité de cibernética expôs nove áreas onde a cibernética iria 

intervir no projeto, que passavam pela monitorização de padrões de ambientes e 

de ocupação, considerações mecânicas e de arquitectura, provisões para atividades 

específicas de participação e interação, situações de participação individual, 

atividades de grupo controladas, sistemas de comunicação e informação, sistemas 

de controlo ambiental e formas de arte cibernética. A nona área de intervenção 

destaca-se das restantes pois fornece ao sistema a determinação do que é provável 

que induza felicidade. Este parâmetro questiona o papel que organização dos 

espaços tem em relação à indução de lazer de uma sociedade automatizada. 153 

150.   Stanley Mathews, “The Fun Palace: Cedric Price’s experiments in architecture and technology”, [op. cit.],  
p. 86-87.

151.    Idem, p. 81.
152.    Idem, p. 78-81.
153.    Idem, p. 84.
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Stanley Mathews destaca este último ponto como um primeiro sinal de aviso de 

que o Fun Palace se estaria tornar numa experiência cibernética de modificação de 

comportamento. Enquanto que Price pretendia que os participantes pudessem “dar 

forma aos seus próprios espaços e objectivos, de acordo com as suas necessidades e 

desejos”, Pask quis chegar mais longe ao tentar que o edifício formulasse objectivos 

do que este achasse que fossem as necessidades e desejos dos participantes. 154  Para 

tal, um sistema de controlo reuniria dados brutos sobre os interesses e preferências de 

atividade dos participantes, de forma a que lhes pudessem ser atribuídos valores de 

prioridade. Computadores, através de sensores electrónicos e de inputs, colheriam 

feedback de uso e ocupação em tempo real, que processariam para reorganizar 

espaços e recursos de acordo com necessidades que o sistema projetaria.155 Desta 

forma, o Fun Palace reagia a padrões de uso à medida que estes surgissem, e 

provocava novos padrões através de mecanismos adaptáveis de aprendizagem.156 O 

sistema era dependente dos ocupantes para a criação de diálogo, o que proporcionava 

interação, e, por sua vez, permitia reconfigurar dinamicamente os seus objetivos. 

Por este motivo, o Fun Palace enquadra-se num contexto de cibernética de segunda 

ordem, no qual o observador é inseparável do sistema observado.157

O sistema cibernético pretendia, por um lado, desafiar a destreza física e mental dos 

participantes, e por outro, permitir o fluxo de espaço e tempo, onde o prazer ativo 

e passivo seria provocado.158 Gordon Pask afirma que a arquitectura “tem significado 

somente como um ambiente humano. Ela interage perpetuamente com os seus habitantes, por um 

lado servindo-os e por outro controlando o seu comportamento” 159. Gordon Pask estava desta 

forma a desenvolver o Fun Palace como um sistema vasto de controlo social, onde o 

154.    Stanley Mathews, “The Fun Palace: Cedric Price’s experiments in architecture and technology”, [op. cit.], 
p. 83-84.

155.    Idem, p. 85-86.
156.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 29.
157.    Ibidem.
158.    Cedric Price, RE: CP, [op. cit.], p. 32.
159.    Gordon Pask, “The Architectural Relevance of Cybernetics”, [op. cit.], p. 494.
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ser humano era tratado como dados de computação,160 o que fazia de Pask, através 

do desenho cibernético, num engenheiro social.161

Yiannoudes afirma que tal como no trabalho dos Archigram e de Reyner Banham, o 

Fun Palace desafiou a própria identidade da arquitectura, pois “este não seria realmente 

um ‘edifício’, mas sim um matrix que acomodava uma máquina interativa”.162 No entanto, 

ao contrário dos membros do grupo Archigram, que enfatizaram a forma, Cedric 

Price eliminou os atributos formais dos desenhos do Fun Palace. Price substituiu 

a representação e a linguagem visual simbólica por diagramas que descreviam 

processos, que eram os aspectos ativos e dinâmicos da arquitectura em questão.163 

yonA FriedmAn
An architect does not ‘create’ a city, only an accumulation of objects. It is 

the inhabitant who ‘invents’ the city: an uninhabited city, even if new, is 

only a ‘ruin’.164

Yona Friedman propôs uma abordagem semelhante de interação entre o homem 

e a máquina para a criação participativa da arquitectura. O arquiteto húngaro 

desenhou uma máquina conceptual, o Flatwritter, apresentado em forma de 

diagramas e notas explicativas, que assistiria na configuração do seu projeto Ville 

Spatiale,165 uma proposta para uma megaestrutura residencial determinada pelos 

habitantes.

Esta cidade erguer-se-ia sobre ambientes urbanos existentes, através de uma 

estrutura monumental suportada por várias colunas pelas quais os acessos seriam 

160.    Stanley Mathews, “The Fun Palace: Cedric Price’s experiments in architecture and technology”, [op. cit.], 
p. 85.

161.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 83.
162.    Idem, p. 28.
163.    Ibidem.
164.    Yona Friedman, Pro Domo. Barcelona: ACTAR, 2006.
165.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 29-30.
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fig. 18. Desenho perspético da Ville Spatiale. 
fig. 19. Esquema de ação do Flatwritter.
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feitos. Neste projeto, o espaço citadino era adaptável e o indivíduo teria liberdade 

no desenho do seu próprio espaço. A responsabilidade do projeto assentava assim 

na cooperação entre os habitantes no desenvolvimento de um modelo que se queria 

participativo.166 

O Flatwritter iria não só receber inputs dos habitantes, como também responder 

às suas escolhas de forma a otimizar o resultado de adaptação. Este sistema estaria 

preparado para incentivar os residentes futuros a escolher o plano e a localização das 

suas casas dentro da estrutura fixa da Ville Spatiale, ajudar a otimizar o resultado, 

ao avaliar estas escolhas e os conflitos com outras casas existentes, e informar os 

construtores e os outros residentes das mudanças e das suas consequências. 

O Flatwritter seria composto por dois teclados, um para configurar o plano do 

apartamento e outro para escolher os hábitos dos residentes. O primeiro consistiria 

em 53 teclas que representavam um número de configurações de um apartamento 

T3, que envolviam divisões de diferentes tamanhos e formas, equipamentos pré-

fabricados em diferentes zonas dentro das divisões e orientações variadas da casa. 

No segundo teclado, o residente introduziria informação relativa aos seus hábitos 

domésticos ao selecionar uma tecla de acordo com o seu conhecimento da frequência 

com que utilizam cada divisão.167

De seguida, o Flatwritter avaliaria os dados introduzidos e responderia de forma a 

avisar o futuro residente sobre possíveis problemas relativos ao cansaço, ao conforto, 

ao isolamento ou à comunicação. Após uma decisão final, o sistema apresentaria 

numa tela de televisão uma grelha da infraestrutura do projeto que mostrava as 

áreas ocupadas e desocupadas, de forma a que o residente pudesse escolher a 

localização da sua casa. O sistema verificaria de seguida se o local escolhido 

166.    In http://www.yonafriedman.nl/ , consultado a 10/09/2017.
167.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 30.
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obstruiria algum acesso, luz natural ou ventilação dos apartamentos vizinhos, e se 

alguma perturbação surgisse, todos os residentes seriam informados das alterações 

que iriam ocorrer com a construção de uma nova casa.

O Flatwritter seguia um modelo de cibernética de primeira ordem, pois utilizava 

um modelo de feedback negativo que tencionava eliminar o erro. O seu objetivo 

era minimizar perturbações na vida da cidade e o potencial conflito com casas 

vizinhas, o que era conseguido ao avisar o futuro residente das consequências das 

suas escolhas e ao oferecer a possibilidade de as modificar de forma a optimizar a 

organização geral da cidade.168

No que diz respeito ao campo da participação, para Nicholas Negroponte (em 

relação às suas máquinas de arquitectura) o arquiteto teria um papel crucial como 

intermediário entre o habitante e a máquina. Yona Friedman, pretendia, de uma 

forma mais extremista, retirar quase por completo o arquitecto do desenho de 

arquitectura.169 Para o conseguir, pretendia criar sistemas de organização complexos 

o suficientes que pudessem suportar a grandes variações de necessidade e de gosto. 

A arquitectura seria, assim, deixada à mercê da escolha individual de cada um.

As noções de participação e controlo inerentes à Ville Spatiale são comuns do 

pensar cibernético da arquitectura, onde o cliente tem um maior controlo sobre 

o espaço que habita. Apesar das megaestruturas do grupo Archigram serem 

baseadas nestes mesmos conceitos, nunca foi explorada a forma como este processo 

iria ocorrer, ao contrário de Yona Friedman, que introduziu o Flatwritter como 

a máquina cibernética que resolveria a organização da sua cidade ao comunicar 

com os habitantes. Cedric Price foi mais realista na implementação da cibernética 

na arquitectura, pois pretendia introduzi-los num só edifício que desse apoio às 

168.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit], p. 31.
169.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p. 101.
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necessidades da cidade, em vez de expandir a própria cidade, como Friedman, 

ou mesmo criá-la de raiz, como os Archigram. Já Reyner Bahnam pensava numa 

inserção ainda mais específica, e logo mais exequível, da máquina cibernética no 

meio contruído, no qual esta poderia definir a própria casa que habitamos.
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o legAdo dA cibernéticA
This new Cartesian dualism is not one of matter and mind but of matter 

and psychology, now conceived of as symbol processing.170

Os campos de investigação que a cibernética impulsionou vieram auxiliar a sua 

consolidação e perpetuar alguns dos seus conceitos para os dias de hoje. Apesar da 

cibernética ter sido muitas vezes considerada apenas uma tentativa ultrapassada 

de explicar todo o comportamento intencional, o legado que esta deixou foi muito 

importante para o desenvolvimento de novas tecnologias e disciplinas intelectuais 

que muitas vezes vemos como garantidas.171 Uma das disciplinas mais notórias para 

a qual a cibernética abriu caminho é a inteligência artificial (IA), que se ergue hoje 

como um dos mais avançados e inovadores campos científicos.

A inteligência artificial foi formalmente oficializada como uma disciplina científica 

na Summer Dartmouth Conference172, em 1956.173 Nesta conferência sobre inteligência, 

Herbert Simon e Allen Newell anunciaram que o computador já teria a capacidade 

de simular todos e quaisquer processos cognitivos, e desta forma declararam as 

máquinas cibernéticas irrelevantes.174

A máquina cibernética funcionava através de um sistema de feedback de tentativa e 

erro em que as tentativas ocorrem na realidade através do modelo físico da máquina. 

O conceito base da cibernética de que esta propunha estudar modelos gerais 

assentava numa visão de que os processos cognitivos da máquina, do homem ou 

170.    John Johnston, The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the new AI. Cambridge: MIT 
Press, 2008, p. 61.

171.    Idem, p. 25.
172.   Esta conferência estava inserida num projeto de pesquisa sobre – o que na própria conferência se nomeou 

de – inteligência artificial, que ocorreu no verão de 1956 na Universidade de Dartmouth, em New 
Hampshire. O projeto, que durou cerca de 7 semanas, foi organizado por John McCarthy e reuniu alguns 
dos mais conceituados cientistas e matemáticos daquela década.

173.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 57.
174.    John Johnston, The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the new AI. [op. cit.], p. 59.
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do animal ocorriam devido à aprendizagem, na qual corpo tinha que interagir com o 

ambiente de forma a obter resultados através do feedback. O modelo cibernético era 

assim dependente de um modelo físico, ou seja, do que hoje consideramos de hardware.

O que a inteligência artificial defendia na sua formulação era um sistema completamente 

diferente. Ao contrário da cibernética, a IA não necessitava de um modelo físico, 

sendo totalmente explorada num modelo abstrato de símbolos representativos, que 

eram processados por um computador. Os processos de aprendizagem através da 

tentativa e erro – que na cibernética tinham que ser realizados fisicamente pela máquina 

– no computador ocorriam através simulação. Esta simulação acontecia através 

da manipulação de símbolos, em que o resultado final era apenas emitido quando 

o computador chegasse a um resultado satisfatório. Simplificando, Newell e Simon 

reduziram a inteligência artificial ao software175, deixando deste modo o corpo para trás.176

No seu primeiro livro, em 1948, Norbert Wiener tinha estabelecido novos 

desenvolvimentos tecnológicos e científicos tais como a teoria da informação, a teoria 

do diálogo, tecnologias da comunicação, modelos do cérebro e computadores de uso 

geral.177 As investigações que Gordon Pask fez sobre a teoria do diálogo duas décadas 

depois, que também se apoiavam em processos do cérebro humano, tornaram possível 

explorar noções de inteligência artificial que Alan Turing tinha formulado na década de 

1940. Aquando a sua investigação cibernética sobre sistemas de comunicação, cognição 

e do aprendizado, Pask questionou a universalidade da inteligência, afirmando que “se 

a inteligência executada por uma máquina existe segundo um critério relacionado – mas não idêntico – 

com o teste de Turing, o sistema em questão é mais geral do que um sistema biológico” 178.

175.   A única influência que o hardware teria na inteligência artificial seria apenas na capacidade de 
processamento e memória. Esta não era uma das principais preocupações pois estas tecnologias estavam 
a ser desenvolvidas de forma exponencialmente rápida.

176.   John Johnston, The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the new AI. [op. cit.], p. 61.
177.    Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings. [op. cit.], p. xvi.
178.    Gordon Pask, Conversation, Cognition and Learning, [op. cit.], p. 2.
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A inteligência que Gordon Pask propôs estudar era uma inteligência que pudesse 

ser universalmente aplicada a todo o tipo de sistemas, fossem este naturais ou 

mecânicos.179 Pask encarava o campo da IA da forma como encarava a cibernética 

– como um campo generalizado, o que é contrário à forma como este estava a 

ser estudado e, desde então, continuou a ser. É por este motivo que defendia o 

termo inteligência geral, evitando cair no erro de encarar a inteligência artificial como 

uma mera cópia da mente humana. Mas não foi esta a visão da inteligência da 

máquina que se propagou para os dias de hoje, e este modo cibernético de encarar 

a inteligência, como muitos outros, caíram no desuso. Apesar da IA ter surgido 

como uma espécie de subcategoria da cibernética e extensão inovadora da teoria do 

diálogo, a verdade é que foi a primeira que dominou nos últimos 25 anos.

Generator

No que toca à aplicação destes conceitos na arquitectura, é de salientar um projeto 

de Cedric Price que conjuga estes dois campos numa altura em que a inteligência 

artificial ainda não estava totalmente consolidada. Lançado em 1976, e após Price 

ter considerado o Fun Palace obsoleto, o Generator foi um projeto, que nunca chegou 

a ser construído, que também dependeria de  sistemas cibernéticos para gerar 

interação entre o edifício e os ocupantes. Os modelos de interação tinham como 

objectivo permitir que o edifício se reajustasse conforme as necessidades e desejos 

dos ocupantes, no entanto, este teria também a iniciativa de gerar novas ações de 

modo a desencadear reações por parte das pessoas. 

O sistema cibernético foi desenvolvido pelos cibernéticos John Frazer e Julia Frazer,180 

através de uma simulação da performance operacional do projecto, formulada a 

partir de sistemas computacionais conceptuais.181 Os Frazers apresentaram uma 

179.    Gordon Pask, Conversation, Cognition and Learning, [op. cit.], p. 2.
180.   Gonçalo Lopes, Towards a responsive architecture: Cedric Price’s generator and systems research. [op. cit.], 

p. 2.
181.   Idem, p. 82.
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________________________________________________________________________________________
fig. 20. Esquema de montagem das partes do Generator, por parte de uma grua.
fig. 21. Interface cibernética digital criada por John Frazer e Julia Frazer, que podemos chamar hoje de 

computador.

20
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série de propostas que viam o projeto como um sistema automático e generativo 

centrado na relação entre a máquina e o visitante. Neste sistema, os ocupantes 

teriam o poder de decisão sobre a organização dos espaços, e, através de uma grua, 

podiam alterá-los a qualquer altura consoante as suas necessidades.182  No entanto, 

a adaptação da obra não dependia só dos ocupantes, mas também de um sistema 

de controlo cibernético. Este sistema visava em criar relações de interação entre 

a máquina e o arquitecto e entre a máquina e o ocupante, enquanto que agiria 

ao mesmo tempo como organizador funcional e monitorizador de ação. Estas 

capacidades resultariam na reorganização dos elementos do projeto de forma a 

adaptar o espaço às necessidades dos ocupantes.

O sistema incluía ainda um conceito de “aborrecimento”, explorado anteriormente 

na máquina MusiColour de Gordon Pask, que permitia ao edifício propor 

reorganizações de si mesmo se este passasse um período de tempo sem sofrer 

alterações. Este método incentivava os visitantes a ver o potencial de configurações 

possíveis. Os Frazers defendiam que a geração de possibilidades não devia depender 

inteiramente das pessoas, mas sim de um sistema que teria uma mente própria. 

Desta forma, o Generator era visto como um incentivo ativo à mudança. Tal seria 

possível apenas com a incorporação de circuitos de lógica nos elementos estruturais, 

e, deste modo, ao tornar o edifício inteligente.183 

O sistema cibernético foi desenvolvido através de quatro programas de computador 

criados para gerir a complexidade do projeto, que seriam capazes de agir através 

de sistemas electrónicos embutidos em todos os componentes.184 Para além do 

investimento na criação de gráficos de computador interativos, os Frazers foram 

182.   John Frazer, An Evolutionary Architecture. [op. cit.], p. 40.
183.   Gonçalo Lopes, Towards a responsive architecture: Cedric Price’s generator and systems research. [op. cit.], 

p. 86-87.
184.   Yasu Santo, “An interactive and adaptive building layer: strategies for allowing people to become advanced 

building-users” In Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction Conference, p. 521-529, 
Melbourne: Swinburne University of Technology, 2012, p. 522.
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pioneiros na criação de uma interface física interativa, através de tecnologias 

emergentes que tornaram possível embutir inteligência no edifício.185  

O Generator teve um papel crucial na consolidação da cibernética nos anos 70, pois 

partiu de uma cibernética de segunda ordem e entrou no campo da inteligência 

artificial, conjugando os dois na criação do primeiro edifício inteligente. Apesar 

do projeto ter sido desenvolvido através de conceitos cibernéticos, a tecnologia 

disponível na altura permitiu aos Frazers utilizar programas de software para 

simular as ações e o seu resultado, ao contrário do que era possível com a máquina 

cibernética, na qual as diferentes ações teriam que ser testadas fisicamente. Logo, os 

conceitos cibernéticos de auto-organização, autocorreção e do aprendizado, foram 

embutidos na obra através de circuitos de lógica baseados em símbolos desenvolvidos 

pela IA, o que tornava o Generator consciente de si mesmo.

A um nível conceptual, o Generator assemelha-se com o Fun Palace no seu programa 

flexível e indeterminado. No entanto, a verdadeira diferença entre os projetos foi a 

capacidade de materializar os seus conceitos, que dependia dos desenvolvimentos 

tecnológicos particulares das suas décadas. Por este motivo, o Generator coloca-se 

um passo mais perto da concepção de uma obra verdadeiramente interativa. Nas 

palavras de John Frazer, “a verdadeira dificuldade com o Fun Palace não era que ninguém 

soubesse como iria parecer, mas sim que nunca foi claro como iria ser controlado e quem se iria 

divertir a controlar todas as gruas e partes móveis. No entanto, o Generator oferece um programa 

claro de como e porquê a mudança é produzida e como estas variações podem afetar o ambiente” 186. 

185.  Gonçalo Lopes, Towards a responsive architecture: Cedric Price’s generator and systems research. [op. cit.], 
p. 85.

186.   John Frazer, “John Frazer”, In Samantha Hardingham (ed.), Cedric Price: opera. Chichester: WileyAcademy, 
2003, p. 46.
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3.1P R I N C Í P I O S

Os ideais de comportamento e propósito não eram exclusivos da cibernética, e a 

ideia de que a inteligência podia ser mecanizada e reproduzida por meios artificiais 

pode ser encontrada tão distante como no Século XVII.187  No entanto, só por 

volta dos anos 30 é que os avanços tecnológicos permitiram o seu desenvolvimento. 

Em 1936, Alan Turing introduziu a máquina computacional abstracta e construiu 

explicitamente uma máquina universal – a Máquina de Turing – capaz de simular 

qualquer computação digital. Em 1938, Claude Shannon modelou os componentes 

dos circuitos elétricos, o que se provou decisivo no desenho dos circuitos em 

computadores digitais. 188 Em 1943 Warren McCulloch e Walter Pitts publicaram 

um artigo sobre redes de “neurónios formais” que consistiam numa simplificação 

analógica aos neurónios do cérebro.189 Este artigo foi memorável, e influenciou 

tanto a cibernética como as ciências dos computadores.190 Do início dos anos 40 

até meados dos anos 50 foram feitos avanços neste campo que assinalaram uma 

mudança radical no entendimento do conceito de máquina, na construção da 

máquina em si e na interação entre a máquina e o homem.191

O prospecto da inteligência artificial foi elevado a partir dos anos 50, através do 

desenvolvimento da teoria formal da computação, da construção de programas de 

computador de armazenamento electrónico e da descoberta do neurónio. Como já 

187.  Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 57.
188.  Roberto Cordeschi, “Cybernetics and the Origins of Artificial Intelligence”. In The Discovery of the Artificial. 

Studies in Cognitive Systems, vol 28, Dordrecht: Springer, 2002, p. 153.
189. Warren McCulloch e Walter Pitts, “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity” In The 

bulletin of mathematical biophysics, vol. 5, no. 4, p. 115-133, Dezembro de 1943.
190.   Roberto Cordeschi, “Cybernetics and the Origins of Artificial Intelligence”, [op. cit.], p. 153.
191.   Ibidem.
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foi referido, o campo da inteligência artificial foi oficialmente formulada como uma 

disciplina científica na conferência de Darthmouth no ano de 1956, obtendo o seu 

nome através da sugestão do seu organizador John McCarthy.192 

A partir deste ponto, a pesquisa neste campo seguiu duas direções principais. A 

primeira, conhecida como a direção clássica da inteligência artificial, prevaleceu 

entre os 1950 e 1980. Este tipo de inteligência partilhava conceitos com os primeiros 

desenvolvimentos da cibernética, e permitia aos computadores uma programação 

que simulasse um sistema de símbolos físicos. Esta inteligência baseava-se em 

máquinas de processamento de símbolos de informação, e podia ser aplicada 

tanto em computadores como no homem. A abordagem simbólica da inteligência 

colocava o controlo de forma centralizada, pois baseava-se num sistema hierárquico 

de processamento. Apesar da direção clássica ter sido crucial no desenvolvimento 

da IA e ainda prevalecer para os dias de hoje, o seu método de funcionamento 

hierárquico dificultava o processamento de grandes variedades de informação, pois 

toda a informação teria que passar por um mesmo sistema central. 

Foi na tentativa de contornar o problema da centralização que surgiu a segunda 

direção da inteligência artificial. Esta direção é baseada no conectivismo, e é um 

modelo alternativo de computação e cognição que surgiu quando a IA simbólica 

estava em desenvolvimento.193 Esta abordagem consiste em ligações complexas entre 

agentes simples capazes de modificar progressivamente essas ligações. Deste modo, 

a inteligência torna-se função de conexões entre várias unidades de processamento, 

o que favorece um controlo descentralizado capaz de distribuir a variedade de 

informação entre as várias unidades. Este método possibilitou a criação de inteligência 

através da aprendizagem, tornando  máquina capaz de aprender com a experiência 

através da interação dos agentes computacionais, que se tornam independentes.

192.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 57.
193.    Idem, p. 58.
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(...) intelligence was not an aspect of logical calculations on the basis 

of pre-given representations (…), but an emergent epiphenomenon of 

machines that could interact with local situations in the environment in 

which they were embedded (…).194 

A nova inteligência artificial surgiu nos finais dos anos 80, com os robôs que 

Rodney Brooks desenhou e construiu inspirados no comportamento de organismos 

primitivos simples.195 Estes eram capazes de interagir diretamente com o ambiente 

através de operações sensório-motoras sem controlo centralizado e representações 

programadas. Ao contrário do modelo clássico, estes robôs funcionavam através da 

hierarquização de prioridades de ação, possível através de modos de comportamento 

embutidos. Ou seja, eram as configurações de comportamento que definiam 

as representações apropriadas, abrindo o leque da variedade de representações 

possíveis, o que proporcionava ao robô uma adequação mais precisa a um maior 

número de alternativas.

O comportamento do ser humano não é lógico, é comunicativo e interativo. Logo, 

a abordagem da IA simbólica em que a inteligência se expressava em cálculos 

lógicos baseados em representações pré-formuladas não se adequaria para uma 

implementação na arquitectura. Pelo contrário, esta nova IA baseia-se em máquinas 

capazes de interagir com as situações locais do ambiente onde estas estão embutidas, 

através do ajuste constante do comportamento que se torna possível ao suprimir 

ações de baixa prioridade. Desta forma, e segundo Brooks, a inteligência observa-se 

“no olho do observador”.196 Esta forma de pensar a inteligência artificial assemelha-se, 

mais uma vez, à cibernética, e à evolução da primeira ordem para a segunda ordem, 

que passou a depender do papel do observador na construção de feedback positivo.

194.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 61.
195.    Idem, p. 60.
196.    Idem, p. 61.
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Esta nova abordagem da IA é mais apropriada à imprevisibilidade e à complexidade 

dos ambientes do dia-a-dia, conseguidos através da falta de representações pré-

formuladas. Do mesmo modo, torna-se capaz de lidar diretamente com estes 

ambientes e gerar inteligência através da interação da estrutura física e do seu 

conteúdo dinâmico. É importante ressaltar que a nova IA representa uma mudança 

fundamental no entendimento da inteligência em sistemas artificiais que foi essencial 

para a construção dos ambientes inteligentes que iremos explorar mais à frente 

neste capítulo. Do mesmo modo, contribuiu para o modelo de inteligência de enxame.  

Este modelo desenvolveu-se baseando sistemas de agentes múltiplos de distribuição 

colectiva no modo como os enxames funcionam e comunicam. A inteligência 

de enxame resulta assim da necessidade de criar uma inteligência baseada no 

conectivismo, e, através do estudo da natureza, vem resolver o modo como os 

agentes interagem em prol de uma inteligência que só existe colectivamente.

inteligênciA sWArm
[Kas Oosterhuis] imagines an architecture where all players (including 

building materials) are seen as potential senders, processors and receivers 

of information, and where all players communicate with members of their 

own flock and with other flocks in real time.197

Uma das aplicações da IA incide sobre o comportamento dos enxames198, que visa 

desenvolver uma inteligência de múltiplos agentes que exibe um comportamento 

colectivo, no qual o controlo ocorre de forma descentralizada. Os elementos cruciais 

a observar nestes seres vivos são as interações que ocorrem entre as entidades 

individuais, pois definem a forma como estas são capazes de se auto-organizar e de 

se coordenar com base em regras simples de comportamento. 

197.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 63.
198.   A Inteligência Swarm traduz-se para português como Inteligência de Enxame.
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O estudo da interação dos enxames não é novo, podendo até ser encontrado em 

estudos de etologia199 que datam do Século XIX. No entanto, foi apenas no início 

do Século XX que o entomologista William Morton Wheeler e o zoologista Pierre-

Paul Grassé introduziram formalmente o tema. Nos último 25 anos, a junção da 

etologia com ciências do computador contribuiu para o entendimento e a modelação 

computacional da inteligência colectiva e do comportamento sincronizado de 

enxames biológicos. Isto, por sua vez, levou a que a inteligência de enxame fosse 

utilizada na construção de sistemas artificiais de múltiplos agentes.200

Kas Oosterhuis defende que o entendimento da inteligência de enxame pode 

ser aplicado na conceptualização de um novo tipo de edifício, no qual todos os 

componentes constituintes formam relações entre si por meios de inteligência. Nesta 

forma de encarar a inteligência ambiente, tanto a estrutura cinética, como os edifícios 

conectados e respectivos ocupantes são diferentes enxames que intercomunicam de 

modo a influenciarem a forma e o conteúdo da estrutura. Foi destes conceitos que 

nasceram os seus Hyperbodies, edifícios e ambientes capazes mudar continuamente a 

sua forma e o conteúdo, que dependem de inputs de informação provenientes dos 

ocupantes e dos edifícios envolventes.

Projetos do grupo Hyperbody, como o Muscle NSA, provaram-se capazes de calcular 

em tempo real a posição dos seus actuadores em relação aos seus vizinhos. Neste 

projeto, apesar dos actuadores não conhecerem a composição geral da estrutura, 

estes são capazes de reconhecer os actuadores vizinhos e, através de relações de 

comunicação entre eles, ajustar parâmetros simples. Os parâmetros baseiam-se 

em três regras que determinam a distância do actuador aos actuadores vizinhos, 

199.   A etologia era uma disciplina que combinava zoologia, anatomia comparativa e o estudo de ecossistemas, 
com o intuito de entender como interagem os organismos vivos.

200.   Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 61.
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________________________________________________________________________________________
fig. 22. Vista trazeira do Muscle NSA no Centro Pompidou, onde é possível observar, através da “janela”, a 

entrada do lado oposto.
fig. 23. Vista lateral do Muscle NSA no Centro Pompidou, onde é possível observar a reação dos visitantes.

22
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a velocidade e a direção do seu movimento. Quando cada actuador ajusta os seus 

parâmetros, a forma geral da estrutura é configurada.

O Muscle NSA foi exposto na Bienal de Veneza em 2000 e no Centro Pompidou 

em 2003 para a exposição de Arquitectura Não-Standard. O projeto consistia num 

volume flexível embrulhado numa malha de actuadores pneumáticos capazes de 

criar alterações coordenadas aos seus elementos que modificavam a forma geral. 

Estas alterações envolviam movimentos de contração e o relaxamento por parte dos 

actuadores, que ao mesmo tempo calculavam a sua posição relativa dos actuadores 

envolventes, o que representava a aplicação da inteligência swarm a um mecanismo 

cinético.

Contudo, o mecanismo não detetava apenas os elementos que o constituíam. 

O protótipo exibido era composto por um invólucro que continha sensores de 

pressão, movimento e proximidade, que detetavam o movimento, a distância e o 

comportamento dos visitantes. O sistema de controlo, ao receber a informação 

dos sensores e actuadores, atualizava os parâmetros básicos de cada actuador de 

entre um número pré-definido de guiões que formavam estados de comportamento 

do protótipo. Este processo era constante e em tempo real. Os estados de 

comportamento, combinados com a interferência dos visitantes, moldavam a forma 

e o movimento do protótipo de maneiras completamente imprevisíveis.

Socrates Yiannoudes salienta que “apesar de Oosterhuis defender que este ‘protótipo rápido 

e sujo’ seria capaz de adaptar a uma variedade de usos, o potencial para a transformação estava 

de certa forma restringido pelos limites físicos dos seus actuadores e do seu invólucro” 201. No 

entanto, a indução de uma inteligência de enxame neste modelo faz com que as 

suas partes heterogéneas sejam capazes de interagir entre elas e com o espaço físico, 

o que se torna um aspecto promissor no desenvolvimento de sistemas inteligentes 

baseados em inteligência colectiva. 

201.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 63.
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Ambientes inteligentes
Maybe a house is a home once it can appreciate your jokes.202

Do legado que o Generator deixou para os dias de hoje destacam-se conceitos de 

comportamento antecipatório, autónomo e auto-generativo. Atualmente, estes 

conceitos traduzem-se em algumas das principais preocupações de uma vertente 

de inteligência na arquitectura denominada de ambientes inteligentes, que visa criar 

espaços adaptáveis inteligentes. Esta vertente, maioritariamente explorada por 

cientistas computacionais e engenheiros, materializa-se através da união das visões 

de inteligência ambiente e a computação ubíqua. Os ambientes inteligentes, muito como o 

que se esperava de sistemas cibernéticos, são capazes de responder proactivamente 

às necessidades e atividades das pessoas, através de sistemas adaptáveis, computação 

ubíqua, e, em alguns casos, interfaces user-friendly203.

Os ambientes inteligentes são espaços assistidos por computador que são capazes 

de auxiliar as atividades da vida humana de forma proactiva e discreta. Esta visão 

é implementada através de três tecnologias chave, que são a computação ubíqua, a 

comunicação ubíqua e as interfaces inteligentes. A computação ubíqua, formulada em 

1988 por Mark Weiser, segue a noção de que os computadores se devem enquadrar 

no mundo físico. A comunicação ubíqua facilita a comunicação entre objetos e 

utilizadores através de redes sem fios. As interfaces inteligentes permitem que 

usuários sejam capazes de controlar o ambiente e interagir com o sistema através de 

sinais sonoros ou gestuais personalizados que dependem de um contexto.204 

Desde a década de 1950 e 1960 que podemos encontrar exemplos de casas com 

funções automatizadas, como por exemplo a All Electric House, dos General 

202.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 133.
203.    Termo que define algo fácil de aprender, utilizar, entender ou lidar com.
204.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 69.
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Electric. Esta casa, construída em 1953 no Kansas, envolvia serviços assistidos por 

controlo remoto, que permitiam ligar e desligar luzes, regar o jardim ou fazer café 

de forma automatizada.205

O termo inteligência no contexto dos ambientes inteligentes significa mais do que 

automatizado, pois abrange propriedades contemporâneas como a aprendizagem e 

a proatividade que não estavam presentes nas primeiras casas automáticas. Apesar 

de arquitetos como Ted Krueger e Ranulph Glanville defenderem que a inteligência 

se deve à capacidade dos edifícios de fornecer serviços automatizados e autónomos, 

Socrates Yiannoudes defende que “a inteligência no espaço arquitectónico deve ser associada 

à capacidade do sistema em interagir com as pessoas” 206.

No seguimento deste ponto de vista, os ambientes inteligentes utilizam informação 

adquirida através de sistemas de reconhecimento de atividade para criar um modelo 

de feedback positivo. Desta forma, os sistemas ganham experiência e conhecimento 

através da aprendizagem, da memória e de mecanismos de antecipação proactiva, 

de forma a criar regras de adaptação de acordo com necessidades personalizadas 

e comportamentos em mudança. Este processo é alcançado através de redes de 

sensores que medem parâmetros específicos de atividade de forma a determinar o 

estado de comportamento dos ocupantes. Através destas deduções, o sistema utiliza 

algoritmos de decisão para realizar uma ação escolhida e desta forma alterar a 

configuração do ambiente.

Para além da capacidade de atuação em circunstâncias imprevisíveis sob a 

supervisão humana, os ambientes inteligentes podem tomar a iniciativa e formular 

as suas próprias decisões, o que reduz a necessidade de supervisão e torna o sistema 

mais autónomo. Através de termóstatos integrados, luzes, ventiladores, sistemas de 

205.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 69.
206.    Idem, p. 71.
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sombreamento e equipamentos de segurança, estes ambientes conseguem detetar, 

monitorizar e optimizar o estado ambiental dos espaços que abrangem.207 Através 

de um sistema mais complexo, os ambientes inteligentes conseguem antecipar as 

necessidades do homem ao reconhecer situações específicas e o seu contexto de 

forma a prever ações e responder antecipadamente. Num modelo mais avançado, 

estes ambientes podem até decidir quando e como uma determinada ação vai 

ocorrer.208

207.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 71.
208.    Idem, p. 71.
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3.2P R O J E T O S

O maior impedimento ao avanço dos ambientes inteligentes é o reconhecimento 

das intenções e desejos do homem, visto que estes dependem de contextos cujo 

significado é ambivalente. Por este motivo, foram já conduzidas várias experiências 

para desenvolver sistemas capazes de reconhecer atividades do homem através 

do reconhecimento do contexto do ambiente. Reconhecimento do contexto é a 

capacidade de perceber e avaliar o ambiente no qual uma atividade humana ocorre, 

ao processar informação recebida através de sensores distribuídos por vários locais e 

objetos no espaço. O aumento da informação captada por sensores reduz possíveis 

erros que possam ocorrer. 

O sistema é construído a partir de um número de regras específico que determinam 

a relação entre o input dos sensores e o reconhecimento de atividade. No entanto, 

estas regras são constantemente modificadas à medida que o sistema observa os 

resultados das suas ações no espaço, o que permite que o sistema se adapte com a 

experiência adquirida. É desta forma que atua o iDorm, um projeto experimental 

para um apartamento estudantil inteligente. O projecto House_n testa os mesmos 

princípios mas à escala de uma casa, com especial foco no estudo do reconhecimento 

de actividade. Já a E-motive House, o último exemplo de ambientes inteligentes a 

analisar, pretende inserir estados de emoção no meio construído com o intuito de 

criar relações de maior proximidade com os seus habitantes.

inteligênCiA ArtiFiCiAl
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________________________________________________________________________________________
fig. 24. Diagrama do sistema de aprendizagem do iDorm.
fig. 25. Vista interior do quarto iDorm. 
fig. 26. Modelo digital do quarto iDorm, que monitoriza a atividade de forma a agir consoante os inputs 

recebidos.
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idorm
People are surrounded by intelligent intuitive interfaces, that are embedded 

in all kinds of objects, and an environment that is capable of recognizing 

and responding to the presence of different individuals in a seamless, 

unobtrusive and often invisible way.209

O iDorm foi desenvolvido pelo grupo Intelligent Inhabited Environments em 2002 na 

Universidade de Essex, e consiste numa plataforma a partir da qual se estuda 

o potencial dos ambientes inteligentes. Concebido para testar parâmetros de 

monitorização, modificação e adaptação das condições espaciais, o projeto 

ambiciona utilizar elementos de controlo para adaptar o espaço doméstico às 

necessidades em mudança dos seus ocupantes.210

A plataforma abrangia um quarto que foi complementado com uma variedade de 

sensores de temperatura, humidade, luz e movimento, um sistema de segurança e 

uma câmara que monitorizava o quarto a partir do exterior. Esta rede de sensores 

estava conectada a actuadores, que eram ventiladores, aquecedores, mecanismos 

de fecho de portas, persianas móveis, sistemas automáticos de abertura de janelas e 

reguladores de luz.211

Os inputs dos sensores eram processados através de sistemas de lógica embutidos 

que permitiam ao ambiente gravar e interpretar a interação dos ocupantes com 

os seus dispositivos e desta forma modelar as atividades observadas e criar regras 

de operação. No entanto, os ocupantes poderiam em qualquer altura sobrepor as 

suas intenções às operações do sistema, ao ajustar manualmente os dispositivos 

de acordo com as suas preferências. O sistema inteligente registava os hábitos do 

209.   In https://link.springer.com/article/10.1023/B:BTTJ.0000047137.42670.4d , consultado a 22 de Julho de 
2018.

210.   Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 73.
211.   In https://cswww.essex.ac.uk/iieg/idorm.htm , consultado a 22 de Julho de 2018.
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________________________________________________________________________________________
fig. 27. Plantas da House_n que mostram a localização dos diferentes dispositivos embutidos.
fig. 28. Fotografia da zona de estar e zona de refeições.
fig. 29. Fotografia do escritório, onde um computador e uma impressora se encontram conectados ao sistema.
fig. 30. Fotografia do dispositivo que os habitantes utilizam para receber informação relativa ao reconhecimento 

de contexto e atividade.
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Massachusetts Institute of Technology

PlaceLab
A House_n + TIAX Initiative

The MIT House_n Consortium and TIAX, LLC have developed 
the PlaceLab - an apartment-scale shared research facility 
where new technologies and design concepts can be tested 
and evaluated in the context of everyday living. PlaceLab is 
being constructed by TIAX and will be operated cooperatively 
by TIAX and MIT. To be completed in early 2004, this 1000-
square-foot facility is located on the ground floor of a new 
full-service condominium building between Harvard and MIT.

Overview

The home is rapidly becoming a center for proactive health care, distributed energy, 
learning, communication, commerce, entertainment, and work.  This creates exciting
opportunities and daunting challenges for companies developing related products and 
services. Consumers are reaching a limit to the number of stand-alone technologies that
they will accept into their lives, and products and services developed and tested in 
laboratories often fail because designers often make erroneous assumptions about the 
effectiveness and use patterns in complex natural settings such as homes.  The interaction 
of people with other people and with devices leads to unexpected behavior that is difficult 
to anticipate with focus groups, surveys, and other standard product development and 
marketing inquiry methods. 

Since behavior in these real-world settings is enormously difficult to simulate in a laboratory 
setting, the PlaceLab has been designed to combine the capabilities of a highly
instrumented research lab with the natural environment of a home. We believe that the 
PlaceLab – where volunteers inhabit a highly instrumented research environment in a 
residential building in a residential neighborhood – creates research opportunities not
available in any other facility in the world. Not a prototype, and not a demonstration 
environment, the PlaceLab is a new type of scientific “instrument”that allows researchers,
for the first time, to systematically test and evaluate strategies and technologies for the 
home in a natural setting.
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ocupante de fechar as persianas ou diminuir as luzes sob condições ambientais 

específicas e conduzia, de seguida, alterações no seu comportamento de acordo 

com estes hábitos.212

Apesar do iDorm apresentar capacidades impressionantes de reconhecimento de 

atividade, existem sempre algumas restrições. O reconhecimento de atividade é 

mais eficaz quando monitoriza uma ação isolada, no entanto, quando os ocupantes 

realizam múltiplas ações em simultâneo, o sistema não consegue compreender e 

distinguir as diferentes ações. Do mesmo modo, quando vários ocupantes interagem 

para realizar uma ação, o sistema não consegue acompanhar esta interação.

house_n
As our notion of banks, bookstores, universities, communities, and 

cities change in response to new technologies, the home will take on 

extraordinary new importance.213

A House_n foi construída em 2004 como uma experiência para estudar o 

reconhecimento de atividade e os problemas relacionados com a determinação 

de ações em tempo real. Este projeto foi desenvolvido pelo Departamento de 

Arquitectura do MIT, para “estudar como as novas tecnologias, materiais e estratégias de 

design podem criar espaços dinâmicos e evolutivos que são responsivos à complexidade da vida” 214. 

A casa House_n continha 15 componentes pré-fabricados, equipados com um 

microprocessador e uma rede de 25 a 30 sensores. Estes sensores detectavam 

mudanças no estado dos utensílios e da mobília, o movimento dos ocupantes, 

mudanças na temperatura, condições de iluminação e o fornecimento de energia e 

água. O movimento dos objetos era detetado por sensores de movimento portáteis, 

212.    In https://cswww.essex.ac.uk/iieg/idorm.htm , consultado a 22 de Julho de 2018.
213.    In http://web.mit.edu/cron/group/house_n/ , consultado a 22 de Julho de 2018.
214.    Ibidem.
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________________________________________________________________________________________
fig. 31. Perspectiva exterior do modelo digital da E-motive House.
fig. 32. Perspectiva interior do modelo digital da E-motive House.
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que poderiam ser realocados e seguros a diferentes pontos da casa. Para completar, 

foram instaladas 9 câmaras de infravermelhos e 18 microfones.

As experiência conduzidas através deste projeto tinham a duração de dias ou 

semanas. Durante este período de tempo, a rede de sensores monitorizava e registava 

as atividades detalhadas de participantes voluntários, de modo a relacionar dados 

específicos com situações reais.215 

e-motive house
What mood is your house in today? Isn’t it feeling well? Why is your house 

behaving so strangely lately? Perhaps it needs to see a doctor? Did you care 

enough for your house? Is your house boring you? Are you neglecting your 

house? Is your house suggesting that you might be boring n the way you 

perceive it?216

A E-motive House é uma proposta especulativa para uma casa transformável 

concebida por Kas Oosterhuis e a sua equipa ONL em 2002, que pode ser 

programada para responder em tempo real às ações, necessidades e desejos dos seus 

habitantes, ao providenciar um espaço para trabalhar, comer e dormir. E casa seria 

constituída por elementos modulares onde paredes e lajes se poderiam modificar 

para formar um banco de trabalho, um espaço de sentar ou uma mesa de jantar. 

A estrutura da casa seria formada por dois tipos de elementos. Os primeiros consistiam 

em elementos móveis que podiam ser realocados, como câmaras insufláveis. Os 

segundos comporiam a estrutura rígida feita de traves de madeira que poderia 

encolher ou expandir para alterar a forma geral da casa. Este movimento seria 

assistido por cilindros hidráulicos conectados através de actuadores pneumáticos. 217

215.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 75.
216.    Kas Oosterhuis In Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.],  p. 93.
217.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 92-93.
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Os conceitos que formaram as bases para a concepção da E-motive House 

relacionam-se com as possibilidades de inserir estados emocionais num sistema 

artificial. A E-motive House foi concebida para ser um organismo vivo capaz de 

aprender, comunicar e participar em interações sociais com os seus ocupantes. O 

desenvolvimento das interações entre todos os componentes da casa, bem como 

das interações com os habitantes, resultaria em comportamentos imprevisíveis. 

Esta imprevisibilidade seria fundamental para dar a impressão aos habitantes de 

se apresentarem perante uma entidade emocional e social. A inteligência embutida 

no sistema de controlo seria essencial para o desenvolvimento gradual de uma 

personalidade capaz de expressar uma série de estados psicológicos pré-definidos.218

Kas Oosterhuis desenvolveu este projeto numa procura de dar vida ao ambiente 

construído. De uma forma semelhante, a IteractiveWall (ver Capítulo 4), concebida 

posteriormente pelo grupo Hyperbody, ambiciona transmitir comportamentos de 

cariz emocional que aparentem ser transmitidos de uma entidade viva.

Os ambientes domésticos inteligentes podem fornecer serviços automatizados aos 

seus potenciais habitantes, especialmente em situações onde a casa se tem que 

adaptar a pessoas com necessidades especiais. Estes ambientes são funcionalmente 

autónomos, pois automatizam a gestão dos serviços domésticos de modo a facilitar 

a vivência dos espaços arquitectónicos.219 

No entanto, devido aos problemas encontrados no que toca ao reconhecimento de 

atividade, este tipo de sistemas não conseguem ainda funcionar em ambientes que 

necessitem de se adaptar a atividades do dia-a-dia. Por isso, é com projetos como 

o iDorm e o House_n que, através do desenvolvimento das respectivas tecnologias, 

218.    Idem, p. 93.
219.    Idem, p. 83.
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poderemos conceber um dia tais ambientes, que consigam não só reagir em 

tempo real, como também antecipar as ações do habitante de forma a optimizar 

a forma como o este vive o espaço. Já a E-motive House tenta alcançar conceitos 

mais específicos que envolvem emoção e personalidade, e concebe um espaço com 

potencial para se alterar fisicamente conforme interações mais pessoais com os 

habitantes. Esta forma de encarar a inteligência na casa assemelha-se ao discurso 

de Nicholas Negroponte, quando em 1975 referia a casa como um novo membro 

da família.220

220.     Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines. [op. cit.], p.134.
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________________________________________________________________________________________
fig. 33. Diagrama organizacional dos conceitos de flexibilidade e adaptação e subsequentes modos de 

comportamento.
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modos de comportAmento
Architectural form, instead of being conceived as a stationary, inert 

construct, is conceptually a highly plastic, mutable entity that evolves 

dynamically through its transformative interactions with external, gradient 

forces.221

Como foi referido no primeiro capítulo, a adaptação ativa engloba edifícios 

cujos elementos se modificam através de um sistema de controlo integrado que 

exibe determinados comportamentos. Após analisar a evolução de conceitos 

de comportamento associados à arquitectura, desde as noções de autonomia e 

interação da cibernética às possibilidades tecnológicas da inteligência artificial, serão 

apresentados neste capítulo alguns projetos adaptáveis do Século XXI que foram 

realmente concebidos contemplando modos de comportamento. Desta forma, será 

investigado como é que os projetos em questão se comportam e de que modo é que 

o seu desempenho se aproxima de uma arquitetura interativa.

Em vez de ser apenas possível realizar alterações de forma manual, estes sistemas 

de controlo possibilitam ao ocupante comunicar com o espaço para que este faça 

alterações automatizadas, na hora ou no futuro, de forma programada. Através do 

desenvolvimento destes sistemas, e mais especificamente das suas capacidades de 

comunicação, podemos até conceber um modelo que reconheça os nossos desejos e 

intenções e que a partir desta informação modifique o espaço de forma a acomodar 

atividades futuras.

São os diferentes graus de comunicação que definem os diferentes sistemas de 

controlo que podemos encontrar nos espaços arquitectónicos de hoje. Os sistemas 

mais simples comunicam com o homem apenas através de interfaces e actuadores, 

o que é um processo que dificulta a ação e tempo real mas que facilita a ação 

221.   Antonino Saggio, “Other Challenges” In Branko Kolarevic (ed.), Architecture in the Digital Age: design and 
manufacturing. [op. cit], p. 321-336.
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pré-programada. Com a adição de sensores, o sistema torna-se capaz de comunicar 

e atuar em tempo real. Os sistemas podem medir parâmetros externos através de 

sensores de pressão, iluminação e vento, ou, de forma mais complexa, interpretar 

imagem e som através de câmaras e microfones. 

Os graus de comunicação nos sistemas de controlo têm como objetivo que o sistema 

adapte o espaço arquitectónico de acordo com a informação que recebe ou deduz. 

A adaptação é geralmente conduzida através da transformação de elementos que 

modificam o espaço construído de alguma forma. Estas modificações podem ocorrer 

de forma a reorganizar o espaço, a garantir um controlo climático, ou a facilitar 

atividades através de dispositivos e informação, com objetivos que variam de entre 

alterações funcionais, estéticas, ou de entretenimento. 

Dependendo das necessidades específicas de cada projeto, é desenvolvido um 

sistema personalizado para auxiliar o espaço arquitectónico a ser adaptável. No 

entanto, para além de conceber um sistema de controlo personalizado, é necessário 

encontrar os materiais que suportem o tipo de alterações pretendido, e criar os 

mecanismos que incorporem os actuadores de forma a conduzir eficazmente as 

ações solicitadas. De uma forma geral, e através de uma combinação de sistemas de 

controlo, materiais e mecanismos, a adaptação ativa pode-se concretizar através da 

emissão de informação, do movimento ou da transformação de materiais. 

A evolução dos modos de comportamento dos sistemas de controlo não é 

inteiramente cronológica, no entanto, é possível  definir claramente três categorias 

de comportamento na arquitetura, cujos sistemas de controlo são prescritos, reativos ou 

interativos. No seguimento deste capítulo, cada um destes sistemas será apresentado 

individualmente através de três obras que exemplificam o seu potencial, apoiadas 

por um caso de estudo que aprofunda o seu funcionamento. O projeto Eco-29  irá 

representar a precrição, as Al Bahr Towers a reação e o espaço ADA a interação.
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De entre os três tipos de sistemas de controlo anunciados, o que exibe um modo de 

comportamento prescrito é o mais simples. O modelo prescrito é como um filme, um 

tipo particular de estória pré-concebida, performance ou evento que se desenrola 

ao longo de um período específico de tempo.222 Com início e fim determinados, 

este é um sistema de controlo cuja ação não se desvia do plano rigoroso da sua 

programação. Como o operador possui o controlo total das ações subsequentes, o 

sistema de controlo prescrito torna-se no sistema menos autónomo de entre os três. 

No entanto, devido à simplicidade de aplicação e à previsibilidade de resposta, este 

é o sistema de controlo o mais comum.

O desafio que este sistema encarga prende-se principalmente com os materiais a 

utilizar na construção do mecanismo adaptável. Seja o dinamismo alcançado através 

da emissão de informação, do movimento ou da transformação, o material escolhido tem 

que ser capaz de adaptar a obra ao seu conteúdo dinâmico, mantendo ao mesmo 

tempo um nível adequado de estabilidade estética. Num sistema de controlo prescrito, 

o material transforma-se apenas quando é comandado para tal. Tecnicamente isto 

significa que o input é sempre inserido manualmente – em forma de comandos – 

numa interface desenhada para esse propósito. Como se trata de um sistema de 

controlo simples, este é utilizado para responder a objectivos básicos de adaptação 

ativa, normalmente relacionados com o entretenimento e a estética. Estes tipos de 

utilização procuram principalmente comunicar informação, e é, por este motivo, 

que os sistemas prescritos se encontram muitas vezes a controlar fachadas dinâmicas.

222.    Tali Krakowsky, In https://segd.org/interactive-architecture , consultado a 22 de Julho de 2018.
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________________________________________________________________________________________
fig. 34. Vista aérea do Centro Aquático de Pequim.
fig. 35. Vista frontal da Fundação Fosun.
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Centro Aquático de Pequim

É este o caso do Centro Aquático de Pequim, no qual o mecanismo dinâmico opera 

através da emissão de vídeo na fachada e na cobertura. Esta obra foi construída em 

2007 pelo arquiteto John Pauline para os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008. O seu 

exterior assume uma estética que se assemelha à formação de bolhas, popularizando 

nome Cubo d’Água. Suportadas por uma estrutura de aço, as fachadas e a cobertura 

são constituídas por 4 mil almofadas pressurizadas ETFE223, que permitem uma 

maior entrada de luz e penetração de calor do que o vidro tradicional. A escolha 

deste material deveu-se sobretudo à sua cor esbranquiçada e relativa transparência, 

o que permitiu embutir 440.000 luzes LED capazes de emitir imagens na fachada. O 

mecanismo que opera esta emissão encontra-se imperceptivelmente integrado nos 

aglomerados das almofadas e assim protegido de factores externos, o que aumenta 

a sua durabilidade. O invólucro do edifício torna-se assim num elemento dinâmico 

criado sem recorrer a mecanismos de movimento ou de transformação, mas apenas de 

comunicação através de vídeo num material escolhido especificamente para tal.

Fundação Fosun

No caso de dinamismo conseguido através do movimento, podemos observar a fachada 

da Fundação Fosun em Xangai. Esta obra, desenhada pelos gabinetes  Heatherwick 

Studio e Foster+Partners e inaugurada em 2017, ganha vida através da sua fachada 

de três camadas de tubos de bronze que imitam a forma de bambu. Cada camada 

age como uma tela semitransparente que tapa mais ou menos área de vidro 

consoante o comprimento dos tubos. O movimento destas camadas em volta do 

edifício cria diferentes sobreposições dos tubos, resultando numa variedade padrões 

dinâmicos que ao mesmo tempo sombreiam o interior do edifício. Esta fachada 

móvel funciona de forma prescrita pois atua através de parâmetros simples que 

podem ser previstos e inseridos pelo operador no sistema, sejam estes relacionados 

com a estética ou com o grau de sombreamento da fachada. 

223.    ETFE é um material polimérico de Etileno Tetrafluoretileno.
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________________________________________________________________________________________
fig. 36. Vista frontal do Pavilhão One Ocean.
fig. 37. Modelo que exemplifica o movimento da transformação do material da fachada do Pavilhão One Ocean.
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Pavilhão One Ocean

O Pavilhão One Ocean dos arquitectos SOMA Lima, inaugurado em 2012 na 

Coreia do Sul, apresenta também um sistema dinâmico de sombreamento da 

fachada, no entanto este opera através da transformação. A fachada principal do 

edifício é constituída por lamelas maleáveis que controlam não só a estética desta 

fachada como também a entrada de luz e o fluxo de ar. A flexibilidade que este 

movimento exige obrigou à escolha de um material específico capaz de alterar a 

sua forma. Para tal, foi escolhido um polímero reforçado com fibra de vidro, que, 

através de um sistema mecânico integrado, é capaz de criar uma variedade de 

padrões animados. Cada lamela, que se assemelha a um rasgo na fachada, pode ser 

controlada individualmente, possibilitando uma coreografia de padrões ondulantes 

que se estendem pelo comprimento do edifício. Durante a noite, o efeito visual da 

fachada é realçado por uma combinação de luzes LED embutidas no seu interior. 

A coreografia desta fachada dinâmica é prescrita ao combinar valores de abertura 

e fecho dos rasgos durante o período de tempo desejado.

Apesar dos sistemas que apoiam estes elementos dinâmicos serem lineares e diretos, 

os mecanismos que se escondem por trás dos seus movimentos ou transformações 

são de uma complexidade muitas vezes inédita. Concebidas e produzidas através de 

testes e experiências, estas obras requerem métodos de execução que nem sempre 

têm precedentes disciplinares. Por este motivo, e para entender o verdadeiro 

desempenho deste tipo de obras, o projeto a apresentar de seguida vai ser analisado 

extensivamente no que toca à sua operação dinâmica. O Eco-29, um salão de 

eventos localizado em Tel Aviv-Yafo, difere das obras já apresentadas no que toca 

à funcionalidade do seu elemento dinâmico. Este opera, tal como o Pavilhão One 

Ocean, através da transformação, mas em vez de modificar a sua fachada para alterar 

valores estéticos, de sombreamento ou ventilação, este salão altera a forma do seu 

interior de modo a acomodar diferentes necessidades espaciais.

A CAMinho dA interAção
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________________________________________________________________________________________
fig. 38. Vista exterior do Eco-29.
fig. 39. Vista interior do Eco-29.
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eco-29
[Eco-29] begins to map out a world in which spaces and objects can 

move and transform to facilitate numerous changing situations, from the 

contextual and environmental to the programmatic.224

O Eco-29 surge no contexto da interação como uma força impulsionadora de 

padrões que têm vindo a evoluir no que diz respeito à consolidação de conceitos de 

interação entre o homem e o meio construído. Emergente da necessidade de uso 

específico e situacional, o projeto apoia-se num sistema cinético que ilustra um dos 

designs mais inovadores a utilizar soluções funcionais de movimento espacial.225

O programa do Eco-29 é variável, e foi por este motivo que surgiu a necessidade de 

criar um espaço adaptável. Apesar do espaço albergar na sua maioria cerimónias 

de casamento, o dinamismo que lhe foi integrado permitiu ao espaço acomodar 

uma maior variedade de eventos, tornando-se deste modo um dos maiores espaços 

cinéticos do seu tipo226. O Eco-29 é assim visto como um dos maiores salões de 

eventos dinâmicos alguma vez construídos. A concretização do movimento espacial 

foi possível através da utilização de mais de meio quilómetro de tecido, controlado 

por mais de 50 motores distribuídos pela grande estrutura.227

O projeto esteve a cargo de duas equipas de arquitectura. Os arquitetos Brahma 

tiveram o papel de desenhar o edifício no seu geral, com todos os seus serviços e 

espaços estáticos do projeto, enquanto que os arquitetos FoxLin se encarregaram 

de desenhar e implementar a parte dinâmica do projeto, focada no grande salão de 

eventos.

224.   Michael Fox (ed.), Interactive Architecture: Adaptive World, [op. cit.], p. 111.
225.   Idem, p. 106.
226.   In http://foxlin.com/portfolio_item/eco-29-interactive-wedding-hall/ , consultado a 22 de Julho de 2018. 
227.   Ibidem.
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________________________________________________________________________________________
fig. 40. Desenho em planta do conceito de flexibilidade do Eco-29.
fig. 41. Render exterior do Eco-29.
fig. 42. Render interior do Eco-29.

40

41

42



105

Conceito

O projeto foi lançado no ano de 2012 como um exercício que visava criar um espaço 

fisicamente adaptável, incutido da capacidade de se moldar consoante a sua função 

programática. O conceito inicial envolvia a criação de um salão para albergar 

cerimónias de casamentos, e a sua componente adaptável servia para alterar o espaço 

ao longo da cerimónia de modo a acomodar as diferentes necessidades espaciais das 

várias fases do evento. Numa aproximação mais interativa, o movimento espacial 

foi também pensado para incitar reações por parte dos convidados, impulsionando 

a sua movimentação pelo espaço.

A formulação de uma sequência espacial para cerimónias de casamentos foi 

rapidamente estabelecida através da análise de várias cerimónias e das necessidades 

que lhes eram inerentes. No entanto, e após esta primeira aproximação, surgiu a 

necessidade de expandir as possibilidade espaciais e o projeto evoluiu para acomodar 

outro tipo de eventos, exigindo ao projeto um modo mais complexo de flexibilidade.

O projeto progrediu assim para acolher eventos como por exemplo mercados pop-

up ou lançamentos empresariais, e, para tal, os conceitos espaciais tiveram que se 

expandir. O salão, que estaria inicialmente contido dentro de um edifício, estava 

a ser agora pensado para mediar o dinamismo do interior com um novo espaço 

exterior, facilitando a movimentação de centenas de pessoas. Para este efeito, criou-

se num dos extremos do edifício um palco, e no extremo oposto uma abertura para 

um jardim. 

Forma

O projeto foi construído em 2013, utilizando como base um armazém pré-existente 

em Tel Aviv-Yafo, Israel. A vertente rígida do armazém foi aproveitada em termos 

conceptuais como contraste ao interior “suave” que caracteriza a flexibilidade do 
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________________________________________________________________________________________
fig. 43. Vista do grande vão da fachada no seu estado fechado (esquerda), intermédio (centro), e aberto (direita).
fig. 44. Plantas do espaço que demonstram quatro posições distintas do interior. 
fig. 45. Cortes longitudinais (esq.) e transversais (dir.) que demonstram duas posições distintas do interior.
fig. 46. Vista do espaço interior revestido de um tecido flexível.
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projeto.228 Do edifício existente foi aproveitada a estrutura de metal e a cobertura. 

O acabamento da estrutura foi feito integralmente de madeira recuperada e o 

pavimento original de betão foi reparado e aprimorado. O volume apresenta uma 

forma simples e ortogonal, e na sua fachada lateral foi instalado um pano de vidro 

que sobe até metade da cota do edifício. No extremo voltado para o jardim, o 

pano de vidro sobe até à cota máxima e foi munido de um grande vão para o 

exterior, respeitando e incitando a ligação do interior ao exterior. O vão comporta 

uma forma semicircular, e, quando fechado, funde-se visualmente com desenho 

ortogonal da caixilharia da fachada. Este opera através de um sistema pivotante 

que atua num eixo horizontal localizado aproximadamente no meio da fachada. A 

forma semicircular do vão é interrompida apenas por um volume de madeira que, 

quando o vão está fechado, sinaliza a passagem tanto no exterior como no interior.

A estrutura do edifício apresenta-se como a base rígida que suporta o interior 

flexível que se adapta às necessidades espaciais dos eventos. Para a materialização 

do espaço interior, concordou-se que a solução adequada requeria um tipo de 

flexibilidade tridimensional. Deste modo, procurou-se que tanto as paredes como o 

tecto fossem de alguma forma mecânicos, por isso foi rapidamente decidido que a 

forma mais eficaz de realizar esta solução passasse por revestir todo o espaço de um 

tecido flexível. 

Este material contava ainda com a possibilidade de projeção de vídeo, tal como o 

Centro Aquático de Pequim estava equipado para a emissão de imagens. No Eco-

29, as sensações distintas que as diferentes formas do espaço possibilitavam, aleadas 

à customização de vídeo, som e iluminação, criava um ambiente personalizado e 

íntimo para qualquer tipo de evento.

228.    In http://foxlin.com/portfolio_item/eco-29-interactive-wedding-hall/ , consultado a 22 de Julho de 2018.

A CAMinho dA interAção



108

A CAminho de umA ArquiteCturA interAtivA

________________________________________________________________________________________
fig. 47. Vista exterior do protótipo a uma escala pequena.
fig. 48. Vista interior do protótipo a uma escala pequena.
fig. 49. Vista exterior do protótipo a uma escala média.
fig. 50. Vista interior do protótipo a uma escala média.
fig. 51. Vista exterior do protótipo à escala real.
fig. 52. Vista interior do protótipo à escala real.
fig. 53. Teste de assimetria no movimento do protótipo à escala real.
fig. 54. Teste de extensão máxima do protótipo à escala real. 
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Os arquitetos FoxLin desenvolveram no início do projeto um grande número de 

conceitos adaptáveis, sempre com a preocupação de criar um espaço esteticamente 

apelativo. O tecido foi rapidamente escolhido como o material ideal para a solução, 

devido às suas capacidades flexíveis, à capacidade de projeção de imagens, ao valor 

estético da iluminação e aos baixos custos de criar uma solução mecânica simples.

Para testar a competência do tecido foram construídos vários modelos físicos. As 

escalas a que estes modelos foram construídos eram proporcionais à escala real no 

que toca às propriedades elásticas do material. A partir destes modelos foi escolhido 

um tipo de tecido específico que se provou capaz de expandir em todas as direções, 

o que era fundamental numa solução de flexibilidade tridimensional.

Mecanismo

Uma vez escolhido o tecido, foram testadas várias soluções para o fixar. A forma 

base do tecido é semicilíndrica, envolvendo as paredes e o teto num único plano, 

pensado para encaixar com o grande vão do jardim. Tendo em conta que a partir 

desta forma base o tecido precisava de se expandir e contrair para formas orgânicas, 

a estrutura que o suporta teve que ser pensada para ser flexível. Para agarrar o 

tecido e segurá-lo no sítio este teve que ser incutido de nervuras em forma de arco. 

As nervuras estão suspensas por fios suportados por um grande número de motores 

e roldanas que estão fixos na estrutura do teto. As bases das nervuras estão apoiadas 

por motores que se encontram no chão, movimentando o tecido através de calhas 

instaladas no pavimento.

O tecido é suportado por um total de 10 nervuras e cada uma destas é apoiada por 

7 motores, com a exceção das nervuras dos extremos do espaço. A nervura mais 

próxima do palco encontra-se fixa e é feita de um tubo de aço laminado, tal como 

a nervura mais próxima do jardim. No entanto esta última tem uma das bases fixa 

a um ponto do vão que, quando se abre para o jardim, puxa o tecido para fora do 
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________________________________________________________________________________________
fig. 55. Enumeração e localização dos motores que controlam o movimento do tecido. 
fig. 56. Método de conexão do tecido ao mecanismo de calha.
fig. 57. Pormenor dos elementos que constituem o mecanismo da calha, que possibilita a extensão da nervura 

correspondente e a sua livre rotação.
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volume, trazendo o dinamismo do interior para o exterior. A segunda nervura a 

contar do jardim também tem um dos seus pontos fixos no pavimento, sendo assim 

apenas movida por 6 motores.

Deste modo, o sistema dinâmico atua a partir de 55 motores. De cada 7 motores 

de cada nervura, 5 encontram-se fixos na estrutura lateral do tecto e 2 no chão. 

Os motores do tecto encontram-se agrupados, havendo 3 motores de um lado do 

edifício, e 2 do outro. Os três pontos de apoio mais elevados das nervuras são puxados 

através de roldanas colocadas no tecto, para que as linhas que daí partem para os 

motores, que se encontram nas laterais, ficarem tão esticadas quanto possível. Os 

motores que se encontram no chão estão integrados debaixo da laje e, como puxam 

o tecido através de calhas, escondendo o sistema da vista. 

A forma como os fios e os mecanismos das calhas seguram no tecido teve que ser 

pensada para não o beliscar nem causar possíveis rasgos. Para tal, foram testadas 

várias hipóteses de conexão que não estão normalmente sujeitas a forças dinâmicas 

constantes. No fim foi criada uma conexão através de um nó seguro por uma esfera, 

e este detalhe tornou-se comum em cada solução de flexibilidade do projeto.229

Os pontos que fazem a ligação do tecido ao chão foram mais desafiantes, pois 

as nervuras necessitavam de expandir e retrair ao longo das calhas consoante o 

movimento pretendido. As nervuras precisavam de ser flexíveis o suficiente para 

alterar o seu comprimento em 3 metros de cada lado sem perder a força, de modo a 

evitar que o tecido descaísse, e necessitavam ainda de ter uma rotação livre enquanto 

se moviam em linha recta pelas calhas. Após serem testadas várias hipóteses para 

resolver este detalhe através de desenhos e modelos, chegou-se à conclusão que a 

solução mais eficaz requeria apenas um parafuso fixo no chão, ligado a uma base 

229.    Michael Fox (ed.), Interactive Architecture: Adaptive World. [op. cit.], p. 107.
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utilizada usualmente em pranchas de windsurf. Desta forma, a nervura era capaz 

de expandir e retrair nesta articulação amovível que segura o tecido.

Os arquitetos FoxLin tiveram que fazer alguns compromissos face às dificuldades 

de execução do projeto. O cliente desejava que o tecido se comportasse da melhor 

forma na sua posição mais aberta, e isso requeria que este não descaísse nem vincasse 

quando estivesse totalmente expandido. Durante os primeiros testes do projeto, 

quando o diâmetro da nervura aumentava, a linha do ponto de conexão na calha 

movia a um ângulo diferente, o que fazia com que o tecido vincasse. Para resolver 

este problema, foi calculado que o tecido não esticado teria que ser cozido a um 

ângulo de 68 graus relativo às paredes do edifício. Este ângulo pode ser observado 

na inclinação das calhas no pavimento, e prolonga-se para as nervuras do tecido. O 

ângulo de 68 graus permitia que o tecido, quando estivesse esticado na totalidade 

e as conexões da base estivessem perto dos limites do volume, se moldasse a um 

ângulo de 45 graus relativo à estrutura do edifício. Este ângulo permitia ao tecido 

apresentar uma forma lisa quando esticado. Foi também deste modo que o tecido 

foi capaz de se expandir para fora do volume pois, através deste ângulo, o último 

ponto de apoio – que se encontra preso ao vão da fachada – é capaz de levar o 

tecido para o exterior.

Foi posta em prática também outra forma de evitar que o tecido vincasse. Devido 

às nervuras retrácteis da base, que, como já referido, mudavam de comprimento, 

a extensão vertical do tecido aumentou 3 metros. Na sua extensão horizontal foi 

calculada uma pré-extensão de 10 por cento.

Para desempenhar as forças necessárias sobre o tecido, foram escolhidos dois tipos 

de motores230. Os dois pontos de apoio mais próximos do centro do arco de cada 

230.    Os motores utilizados foram motores de passo híbridos NEMA 42 de alta torção, com uma corrente de 6 
amperes por fase e um pico de puxão da linha de cerca de 140 quilos cada.
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nervura necessitavam de ser puxados com mais força, logo, necessitavam de motores 

com diferentes requisitos de torque231. Foi necessário equipar estes dois motores com 

uma caixa de engrenagens232 para estes serem capazes de suportar estas forças. Os 

motores sem engrenagens têm um pico de arranque de cerca de 68 quilos com uma 

roldana de menor tamanho. Os motores de engrenagens, apesar de conseguirem 

puxar forças maiores, fazem-no a menor velocidade, e, para tal, estes tiveram que 

utilizar uma roldana de maiores dimensões, de modo a aproximar a velocidade de 

movimento à velocidade dos motores sem engrenagens.

A seleção da engrenagem e das bobinas foi importante, pois o torque disponível 

do motor diminui com a velocidade. Esta combinação mecânica puxa os fios a 

uma velocidade máxima de meio metro por segundo, mas opera a cerca de 25 

centímetros por segundo. As bobinas selecionadas tinham que corresponder à 

capacidade dos motores. Uma bobina pequena seria capaz de puxar uma linha 

com a força suficiente, mas a uma velocidade reduzida, enquanto que uma bobina 

grande demais exige que o motor se mova devagar para evitar que o motor fique 

sem torque e a bobina escorregue. 

Enquanto que alguns problemas mencionados em cima foram resolvidos através de 

alterações no hardware, o problema das bobinas foi solucionado através de software. 

Utilizando bobinas que variam entre 1 e 2,5 centímetros, o software consegue 

indicar ao motor para acelerar e desacelerar ao longo do curso do movimento, e 

deste modo as cargas máximas causadas pela aceleração e desaceleração diminuem. 

Através desta solução, o software permite aos motores das calhas fazerem até 600 

rotações em velocidade alta, enquanto que os motores de engrenagem fazem apenas 

50 rotações a uma velocidade modesta e os motores de bobinas sem engrenagem 

231.    Quantidade de torção exercida por uma força sobre um objeto.
232.    Foram utilizadas caixas de engrenagens com redução de 5:1 com coroa e rosca sem fim.
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________________________________________________________________________________________
fig. 58. Modelo digital do projeto.
fig. 59. Placas de circuito.
fig. 60. Interface que controla o movimento dos motores através de barras deslizantes.
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apenas 20 rotações. Sendo assim, o software desenvolvido para coreografar o 

movimento, serviu também para solucionar problemas mecânicos.

Para as linhas foram escolhidas fibras de polietileno trançadas233 em vez de cabos de 

aço. Estas fibras são capazes de suportar grandes forças, são resistentes ao corte e têm 

muito mais flexibilidade que o aço, pesando apenas um décimo deste. Apesar dos 

motores de engrenagem terem cabos de aço por razões de segurança, foi descoberto 

que os cabos de aço são muito mais problemáticos nas suas conexões e desgaste ao 

longo do tempo. 

Sistema de Controlo

O software foi customizado para ser aplicado neste projeto em específico. O operador 

tem o papel de definir a extensão do movimento, e a velocidade e a aceleração 

máximas de cada motor. A partir deste parâmetros, o software coreografa os 

motores dentro de uma percentagem do alcance máximo. Quando cada motor é 

inicializado, o software é operado a partir de uma interface de barras deslizantes, 

permitindo a fácil manipulação das variáveis. 

Foram instaladas 8 placas de circuito e cada placa controla 6 motores. Todas as 

placas partilham o mesmo canal de dados e o formato de comandos funciona 

através de um endereço de dois números que serve para selecionar qual das placas 

de circuito vai responder ao comando. No entanto os comandos podem ser enviados 

para todos os motores ao mesmo tempo através de um comando global, com a 

exceção de comandos de velocidade e aceleração, que são customizados para cada 

tipo de motor.

O salão de eventos dinâmico funciona assim através de um sistema de controlo 

linear, no qual o input que o operador insere através da interface passa pelas placas 

233.    Foram utilizadas fibras de polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE).
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de controlo e segue em modo de output para os motores, que, por sua vez, fazem 

mover o tecido. É importante ressaltar que o input é inserido exclusivamente pelo 

operador, ou seja, que não existem factores externos que possam influenciar o 

resultado do output. Também é importante esclarecer que, como a transmissão 

de informação é linear, não existe qualquer tipo de círculo feedback no sistema. 

Por outras palavras, não existe retorno de informação ao sistema que possa alterar 

o resultado de output. No entanto, tal não era necessário, visto que o feedback 

pode ser realizado através da observação e da comunicação entre os convidados e 

o operador, que pode facilmente alterar a forma do espaço. Desta forma, o sistema 

não opera de forma automatizada, mas através de instruções que são discutidas de 

forma externa ao sistema.

Nota Final

Todos os problemas que surgiram na construção de uma arquitectura deste tipo 

não se encontram habitualmente em espaços estáticos, e surgiram devido à falta de 

precedentes multidisciplinares. No entanto, é com projetos como este, e através das 

lições aprendidas, que se vai tornar mais fácil construir espaços adaptáveis. Espera-

se certamente que a sensação ambiente que o Eco-29 produz sirva de inspiração 

para o desenvolvimento de novas formas de ver o espaço arquitectónico, sejam estas 

mais simples ou mais complexas. 

A pertinência do estudo do Eco-29 no contexto da análise de arquitecturas 

interativas prende-se com os seus valores dinâmicos. O dinamismo criado através 

da adaptação do espaço em tempo real incita reações por parte dos convidados, 

que é o primeiro passo na criação de espaços interativos. O próximo passo prende-

se com a criação de um sistema que seja capaz de reagir de acordo com as ações e 

reações das pessoas, mas para tal é importante analisar primeiro como um sistema 

reage de acordo com alterações ambientais.
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4.2R E A Ç Ã O
Os sistemas de controlo reativos representam um avanço fundamental na criação 

de arquitectura adaptável, pois exibem um comportamento que é autónomo. 

Enquanto que os sistemas prescritos têm que ser comandados para agir, os sistemas 

reativos podem ser deixados à mercê das imprevisibilidades que possam fazer frente 

ao seu bom desempenho, pois encontram-se preparados para agir em reação a 

factores externos ao sistema. Estes sistemas de controlo definem uma arquitectura 

que começa a moldar novas formas de adaptar o espaço arquitectónico em tempo 

real, denominada de arquitectura responsiva. A arquitectura responsiva envolve espaços 

capazes de reagir em tempo real às condições do ambiente, do homem, ou de outros 

factores que requeiram adaptação imediata. O comportamento destes sistemas não 

é afectado ou alterado diretamente através de ações humanas, o que significa que 

estes sistemas exibem um género de resposta passiva; que não permite a interação 

nem a inteligência, apenas a automação. 234

Os sistemas de controlo reativos são habitualmente utilizados em elementos que 

necessitam de agir consoante parâmetros que não podem ser previstos. Aquando a 

ocorrência de algum destes parâmetros, o sistema lê a informação correspondente, 

através de sensores, e desvia-se da sua programação básica para iniciar novos 

modos de ação. Como os sistemas reativos não possuem uma componente lógica de 

cognição capaz de tomar decisões em relação às suas ações, dependem de modos de 

ação pré-programados para reagir de forma adequada.

Os mecanismos que auxiliam os sistemas de controlo reativos assemelham-se, 

em termos de complexidade, aos mecanismos presentes nos sistemas de controlo 

234.    Tali Krakowsky, In https://segd.org/interactive-architecture , consultado a 22 de Julho de 2018.
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________________________________________________________________________________________
fig. 61. Vista aérea dos Conservatórios num dia de sol, onde um dos edifícios se encontra com os sistema de 

sombreamento aberto, e o outro fechado.
fig. 62. Vista interior do sistema de sombreamento dos Conservatórios.
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prescritos. O que os diferencia consiste essencialmente na complexidade de 

programação e consequente adição de sensores de auxílio. Sem o comando direto 

de um operador, os sistemas de controlo reativos exibem comportamentos de maior 

adaptação e autonomia, o que reduz a necessidade de manutenção frequente. 

Estes sistemas são capazes de maiores graus de adaptação pois possuem uma 

maior variedade de resposta, enquanto que os sistemas prescritos, se não forem 

constantemente atualizados, tornam-se repetitivos e incapazes de acompanhar as 

mudanças do ambiente onde estão inseridos.

Os sistemas reativos são utilizados na sua maioria para controlar mecanismos 

dinâmicos que alteram elementos ao nível funcional. Muitas vezes implementados 

em sistemas de sombreamento de fachadas, estes atuam como uma nova forma de 

lidar com os valores climáticos que incluem novos métodos de redução de custos e 

climatização do espaço interior. Aliado ao valor funcional, uma fachada dinâmica 

tem sempre que ter atenção aos seus valores estéticos, pois não só se adapta em 

tempo real, criando performances de movimento e cor, como também o faz com 

materiais incomuns e inovadores.

Conservatórios em Gardens by the Bay

No caso dos Conservatórios localizados no complexo Gardens by the Bay em Singapura, 

o mecanismo de sombreamento dinâmico surge como um dos vários elementos que 

mantêm a sustentabilidade do seu interior. Desenhados pelos Arquitetos Wilkinson 

Eyre e construídos em 2012, estes edifícios acolhem e expõem uma grande variedade 

de plantas, o que exige um controlo climático rigoroso, que controla principalmente 

valores de temperatura, humidade e exposição solar. Tendo em conta que as 

coberturas destas estufas são de vidro, foi embutido um sistema de sombreamento 

dinâmico nos arcos que suportam a cobertura pelo exterior. Quando o sol se 

encontra alto e em risco de elevar a temperatura interior, telas de sombreamento 

triangulares surgem sob os arcos para proteger o edifício do sol. Cada tela, que 
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________________________________________________________________________________________
fig. 63. Vista do edifício Media-TIC onde se pode observar as fachadas oeste e sul.
fig. 64. Pormenor da composição das almofadas ETFE e comparação de escala com o ser humano.
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se encontra enrolada na sua posição fechada, é puxada e desenrolada para a sua 

posição aberta através de cabos que cruzam os arcos estruturais. Este sistema atua 

através de sensores que se encontram no interior do edifício, que enviam informação 

para o sistema que, por sua vez, ordena às telas que se estendam.235 O mecanismo é 

baseado num movimento simples de rotação, que se torna possível através da escolha 

de um material adequado capaz de se enrolar e esconder quando não está a ser 

utilizado.

Media-TIC

Tal como no já mencionado Centro Aquático de Pequim, o edifício Media-TIC 

utiliza almofadas ETFE para a composição da sua fachada reativa. No entanto, 

neste projecto este material não é utilizado pelas suas propriedades de emissão, mas 

sim de transformação. Desenhado pelos Cloud 9 e construído em 2011 em Barcelona, 

o Media-TIC usufrui das propriedades do ETFE aliadas a um mecanismo 

pneumático para modificar as almofadas que constituem a fachada de forma a criar 

sombra. Cada almofada ETFE contém três camadas de plástico e duas câmaras 

de ar entre estas. A primeira camada é transparente e as duas outras camadas têm 

um padrão reverso. A transformação deste material dá-se através do enchimento 

e esvaziamento das almofadas, que ocorre através de alterações de pressão de 

ar. Quando as almofadas se encontram vazias, as camadas de plástico juntam-se 

e os padrões tornam-se opacos, criando sombra. À medida que as almofadas são 

insufladas, os padrões das camadas de plástico afastam-se e permitem gradualmente 

a entrada de luz, trabalhando como um diafragma. Na fachada oeste do edifício 

a opacidade é criada através de outro método. Nesta, as almofadas são enchidas 

de nitrogénio misturado com partículas de óleo, que transformam as almofadas 

transparentes em translúcidas. Todas estas transformações são controladas por um 

sistema de controlo reativo. Este sistema recebe, através de sensores, informação 

235.    Branko Kolarevic e Vera Parlac (ed.), Building Dynamics: Exploring Architecture of Change. [op. cit.], p. 76.
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________________________________________________________________________________________
fig. 65. Vista da fachada dinâmica do Instituto do Mundo Árabe.
fig. 66. Vista interior do sistema de sombreamento dinâmico do Instituto do Mundo Árabe.
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sobre a posição do sol e a intensidade de luz, o que possibilita calcular e acionar um 

maior ou menor grau de opacidade das fachadas. 

Instituto do Mundo Árabe

Um dos exemplos mais literais de sombreamento através do efeito diafragma 

pode ser encontrado no Instituto do Mundo Árabe, de Jean Nouvel. Concluída 

em 1989 em Paris, esta obra contém uma fachada dinâmica composta por 240 

painéis compostos por diafragmas metálicos que variam de abertura em reação à 

exposição solar, criando um movimento semelhante ao de um obturador. Os painéis 

encontram-se ensanduichados hermeticamente entre duas camadas de vidro, e 

foram desenhados de forma a incorporar formas geométricas presentes na cultura 

arquitectónica islâmica. Semelhante a um painel de sombreamento muxarabi236, 

estes painéis filtram a luz e permitem a vista, no entanto, ao usufruir de um sistema 

de controlo embutido, estes conseguem adaptar-se às mudanças diárias do clima. 

O sistema opera através de um computador central que recebe informação sobre 

a intensidade solar e a temperatura externa de um sensor externo localizado 

na cobertura. Após cruzar esta informação com parâmetros pré-definidos de 

temperatura e intensidade solar, o computador comanda os motores embutidos nos 

painéis para abrir ou fechar os diafragmas.237

A escolha do mecanismo e do material que compõem estas fachadas dinâmicas 

adaptáveis é essencial para o seu bom desempenho. No caso do Instituto do Mundo 

Árabe, o conceito de sombreamento muxarabi foi posto em prática, mas somente 

pelo seu valor simbólico e estético. A utilização do metal na concepção dos painéis 

de sombreamento – um material incomum em painéis de muxarabi – provou-se 

ineficaz, pois as peças encravavam regularmente, o que exigia custos elevados de 

236.   Painel de sombreamento de treliça de madeira presente na tradição arquitectónica do Médio Oriente.
237.    In https://somfoundation.som.com/repository/files/submissions/jose_pecchio_finalreport.pdf , consulado 

a 22 de Julho de 2018.
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________________________________________________________________________________________
fig. 67. Pormenor do mecanismo de sombreamento do Instituto do Mundo Árabe.
fig. 68. Pormenor do mecanismo de sombreamento das Torres Al Bahr.
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manutenção.238 A fachada não se encontra ativa nos dias de hoje devido a estes 

motivos239, e apresenta os seus painéis em posições variadas, mas permanentes. No 

caso das Torres Al Bahr, o projeto a apresentar de seguida, o muxarabi provou-se 

também um elemento inspirador. Utilizado como sistema de sombreamento, este 

foi incorporado numa fachada dinâmica que se adapta às mudanças do clima. No 

entanto, e ao contrário do que acontece no Instituto do Mundo Árabe, os painéis 

de muxarabi destas torres são feitos do material tradicional – treliças de madeira 

–, sendo o mecanismo dinâmico constituído pela estrutura que suporta e move os 

painéis.

238.    In https://somfoundation.som.com/repository/files/submissions/jose_pecchio_finalreport.pdf , consulado 
a 22 de Julho de 2018.

239.   Branko Kolarevic e Vera Parlac (ed.), Building Dynamics: Exploring Architecture of Change. [op. cit.], p. 71.
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________________________________________________________________________________________
fig. 69. Vista da frente norte das torres Al Bahr.
fig. 70. Vista aproximada do sistema de sombreamento das torres Al Bahr.
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Al bAhr toWers
When in search for innovative designs for skyscrapers, nature and culture 

are the most persistent sources of inspiration. The Al Bahr Towers draw 

from both.240

O projeto das torres Al Bahr compreende dois arranha-céus completados em 2012 

em Abu Dhabi, e devido às particularidades climáticas da região, as fachadas 

dos edifícios foram construídas para serem dinâmicas. O sistema que controla o 

mecanismo das fachadas é um sistema reativo, que atua conforme factores externos. 

Neste caso, a fachada reage conforme o movimento do sol em volta das torres.

As torres Al Bahr foram construídas para albergar o conselho de Investimentos de 

Abu Dhabi (ADIC), e esta empresa pretendia utilizar um idioma contemporâneo 

para refletir a tradição cultural de Abu Dhabi. Deste modo, a arquitectura regional 

islâmica, a tecnologia sustentável e a inspiração da natureza formaram a fundação 

triangular do conceito de design.

A equipa de arquitetos que esteve a cargo das torres Al Bahr foram os Aedas 

Arquitetos, que tomaram uma abordagem de projeto que utiliza técnicas sofisticadas 

de modelação e de algoritmos paramétricos. Esta abordagem permitiu à equipa 

simular o desempenho das torres em programas de computador de modo a testar, 

aperfeiçoar e comunicar os seus conceitos.

Conceito

Esta forma inovadora de encarar a fachada de um arranha-céus surgiu em oposição 

ao modo como a cortina de vidro tem vindo a dominar este tipo de edifícios, 

particularmente na região do Golfo Pérsico. Sendo esta uma região de climas 

extremos, onde a temperatura máxima chega a atingir os 50 graus Celcius, os 

240.   Michael Fox (ed.), Interactive Architecture: Adaptive World. [op. cit.], p. 90.
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________________________________________________________________________________________
fig. 71.  Geometria presente nos painéis tradicionais de muxarabi.
fig. 72.  Movimento natural de uma flor consoante a exposição solar.
fig. 73. Modelo origami (cima) e digital (baixo) das unidades do sistema de sombreamento das torres Al Bahr.
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níveis humidade até 100% e onde tempestades de areia são recorrentes, a solução 

de incorporar vidro na totalidade da fachada torna-se insustentável, pois obriga à 

utilização excessiva de sistemas de climatização. As equipas de design das torres Al 

Bahr pretendiam repensar esta devoção à transparência com o intuito de criar um 

edifício mais sustentável. Deste modo, a introdução de uma tela de sombreamento 

no sistema dinâmico da fachada surgiu como um afastamento às fachadas de cortina 

de vidro, pois este elemento não só é capaz de fazer sombra aos painéis de vidro, 

como permite também ver a paisagem.

Suscitada pelo meio cultural, a concepção das unidades de sombreamento foi 

inspirada no muxarabi, que é um painel de sombreamento de treliça de madeira 

presente na tradição arquitectónica do Médio Oriente. O muxarabi torna-se 

relevante neste projeto não só pelas capacidades funcionais acima descritas mas 

também pelo valor tradicional que representa. 

O conceito passou assim por mediar estes elementos tradicionais com práticas 

contemporâneas, utilizando tecnologia de ponta para lhes proporcionar movimento 

dinâmico. O movimento foi inspirado em elementos da região, mas neste caso, 

estes elementos surgem da natureza. Esta inspiração surgiu através da observação 

de sistemas naturais, e mais especificamente de plantas nativas da região, que são 

capazes de abrir e fechar de acordo com a exposição solar. 

A ambição da equipa de design foi mediar esta vertente com o contexto tradicional, 

evitando cuidadosamente que o sistema de sombreamento fosse apenas uma cópia 

forçada dos estilos tradicionais ou uma imitação direta dos sistemas naturais. O 

objectivo tornou-se, deste modo, apreender algumas das características sustentáveis 

do passado, derivando de metodologias inspiradas na biologia para elevar o 

desempenho do edifício. 
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________________________________________________________________________________________
fig. 74. Conceito geométrico da concepção da forma das torres.
fig. 75. As camadas que compõem as torres. Da esquerda para a direita: forma, estrutura, invólucro, solução 

adaptável e integração das 4 camadas.
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Forma

As torres apresentam uma composição geométrica inspirada em padrões e formas 

islâmicas. Os edifícios foram desenhados através da intersecção de combinações 

infinitas de círculos e esferas, que geram combinações infinitas de nódulos. Estes 

nódulos, quando conectados, seguem uma lógica matemática que nos é familiar à 

arquitectura da região.

De modo a criar uma estrutura altamente eficiente, esta compreende uma formação 

favo-de-mel, que suporta o invólucro dinâmico da fachada. O invólucro é constituído 

por duas camadas: uma cortina de vidro e uma tela de sombreamento composta por 

painéis cinéticos dobráveis. Esta tela atua como intermediário à primeira camada 

que, como se encontra protegida do excesso de luz solar, pode ser relativamente 

transparente. Os painéis cinéticos são automatizados, e capazes de abrir e fechar 

através de actuadores lineares, que se encontram conectados a um sistema de 

controlo computorizado que segue o trajeto do sol. 

Os painéis de sombreamento servem como uma mashrabiya dinâmica: reduzem o 

ganho solar e o brilho enquanto melhoram a visibilidade ao evitar vidro escurecido e 

persianas, o que distorce a vista circundante. Este sistema dinâmico distribui melhor 

a luz natural difusa, optimiza o uso de luz artificial através de reóstatos ligados a 

sensores e reduz as cargas de ar-condicionado, ajudando desta forma a reduzir o 

consumo geral de energia, de emissão de carbono, e o tamanho de sistemas de 

arrefecimento.

As vantagens que traz a incorporação desta fachada reativa passam por melhorias 

na iluminação, nas vistas naturais e no conforto interior. Com a redução da fluição 
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________________________________________________________________________________________
fig. 76. Esboços da concepção geométrica do sistema de sombreamento (esquerda) e das torres (direita).
fig. 77. Modelo digital de 6 unidades de sombremento no seu estado aberto, intermédio, e fechado.
fig. 78. Movimento do sistema de sombreamento da fachada ao longo do dia.
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de ar-condicionado, o sistema garante uma redução de 20% na emissão de carbono, 

uma redução de 15% no custo de capital e uma certificação de prata LEED241.

O desenho das unidades de sombreamento surgiu da conjugação das geometrias 

tradicionais com o movimento natural de plantas nativas. As unidades estão 

distribuídas por uma grelha favo-de-mel, já utilizada a uma escala maior na estrutura 

do edifício. Cada hexágono desta grelha contém 6 unidades cinéticas triangulares. 

E cada unidade contém 6 painéis triangulares de muxarabi.

Cada unidade abre e fecha individualmente à medida que os painéis de muxarabi 

dobram segundo um movimento semelhante ao de um guarda chuva. Este 

movimento mimetiza o movimento adaptável de folhas ou flores, que abrem e 

fecham em resposta à intensidade de luz solar.

Em edifícios de geometria complexa como estes, torna-se necessário que as unidades 

de sombreamento proporcionem uma maior complexidade de iluminação natural. 

Através da implementação desta geometria dobrável de forma triangular, torna-se 

possível que a luz trespasse da mesma forma em ângulos distintos, o que ultrapassa 

as limitações das persianas tradicionais, sejam estas verticais ou horizontais. 

A camada de sombreamento de cada torre está equipada com 1,049 unidades 

individuais. Como o objectivo desta camada é o de mediar a luz solar na fachada 

do edifício, esta apenas cobre as frentes este, sul e oeste. A frente norte não necessita 

de sombreamento pois não está diretamente exposta à luz solar. Quando uma zona 

da fachada fica exposta diretamente ao sol, as unidades de sombreamento abrem-

se para o seu estado desdobrado, providenciando sombra à camada de vidro que 

envolve as torres. À medida que o sol se move em volta das torres, as unidades de 

241.   LEED, ou Liderança em Energia e Design Ambiental, é o sistema de classificação de edifícios verdes mais 
utilizado no mundo.
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________________________________________________________________________________________
fig. 79. Vista interior do sistema de sombreamento.
fig. 80. Mecanismo que compõe cada unidade de sombreamento.
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sombreamento que ficam expostas a esta luz abrem progressivamente enquanto que 

as unidades do lado oposto vão fechando, formando uma dança que acompanha a 

rotação do sol.

Mecanismo

Cada unidade de sombreamento é constituída por dois elementos de suporte: uma 

estrutura fixa que sustenta todo o mecanismo, e um tripé móvel que sustenta os 

painéis de muxarabi. Ambos são compostos por 3 braços que se intersetam no centro, 

e unem-se um ao outro nas extremidades através de componentes que deslizam 

para se adaptar ao movimento. O actuador encontra-se no centro da estrutura, e 

este elemento, quando acionado, faz mover o centro do tripé para mais perto ou 

longe da fachada. Quando o centro do tripé se encontra na posição mais próxima 

da fachada, os 6 painéis de muxarabi ficam no seu estado desdobrado, formando 

um triângulo plano que protege a fachada da luz solar. À medida que o centro do 

tripé se move para longe da fachada, os painéis de muxarabi dobram-se, permitindo 

a entrada de luz e uma maior visibilidade da paisagem.

O actuador242 foi desenhado especialmente para ter um bom desempenho em 

ambientes arenosos agressivos, e o seu alcance de um metro permite à unidade até 

85% de área aberta, quando dobrada. A estrutura da unidade de sombreamento 

está fixa na fachada das torres através de suportes que amortecem as forças do vento 

em situações de climas extremos, o que assegura a integridade de todo o sistema.

Os cabos de energia e de dados encontram-se embutidos nos suportes amortecedores 

e na estrutura fixa, de modo a não interferir com a imagem limpa das unidades. A 

partir dos suportes, viajam pelas torres através de entradas localizadas em todos os 

andares, e seguem até controladores CLP243 que se encontram na sala de controlo. 

242.    O actuador utilizado é um actuador linear elétrico de parafuso jack.
243.    Controlador Lógico Programável.
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________________________________________________________________________________________
fig. 81.Modelo origami das unidades de sombreamento.
fig. 82. Modelo tridimensional e paramétrico do sistema de sombreamento no programa Rhinoceros 3D.
fig. 83. Programa de controlo concebido através do JavaScript, desenvolvido por Pablo Miranda.
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Processo

Os princípios matemáticos por detrás do algoritmo que gera a geometria das torres 

é relativamente direto e consistente ao longo dos vários componentes. Tal como 

os componentes principais foram desenhados através de uma série de círculos e 

esferas, como descrito anteriormente, todos os elementos mecânicos em movimento 

foram delineados através de uma combinação de movimentos circulares e esféricos. 

Este processo, apesar de ter tido início em esboços e ideias, contou com uma série 

de exercícios para escrever o primeiro algoritmo que definiu a geometria e operação 

das unidades, para desta forma as validar e mais tarde comunicar para todas as 

equipas associadas. 

O desenho da forma das unidades de sombreamento surgiu primeiramente através 

de esboços feitos à mão, baseados em geometrias de carácter islâmico. Quando se 

chegou à conclusão de que se pretendia utilizar um sistema de dobragem, foram 

rapidamente construídos modelos de origami em papel. De seguida procedeu-se 

à análise dos critérios de performance requeridos para a construção desta camada 

externa de sombreamento, e através desta optimização, foram desenhados modelos 

geométricos em 2D e, de seguida em 3D, no programa Rhinoceros 3D244. Foi a partir 

deste modelo tridimensional que foram desenvolvidos os primeiros princípios 

algorítmicos da fachada dinâmica. 

Os princípios algorítmicos foram desenvolvidos por Pablo Miranda, arquiteto e 

designer computacional, que desenvolveu um programa personalizado utilizando 

um aplicativo JavaScript245. O programa foi criado para testar e observar as diferentes 

respostas da fachada dinâmica aos vários ângulos do sol durante as diferentes 

alturas do ano. Para tal foi criada uma malha de triângulos que representa a 

posição e a forma de todos os painéis triangulares da fachada. O programa, ao 

244.    O Rhinoceros 3D  é um programa CAD que se foca em produzir representações de curvas matematicamente 
precisas.

245.    JavaScript é a linguagem de programação mais utilizada no mundo inteiro. 
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________________________________________________________________________________________
fig. 84. Simulações do sistema de sombreamento em 8 ângulos distintos do sol. Em cada simulação podemos 

ver parte da fachada dinâmica (cima) e a planta de uma torre com o ângulo de incidência do sol (baixo). 
Nas simulações onde as unidades de sombreamento e a incidência do sol se encontram a vermelho, o sol 
encontra-se baixo, o que significa que as uniades de sombreamento correspondentes estão totalmente 
abertas.
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associar um painel de muxarabi a cada um dos triângulos, descreve todas as relações 

geométricas dos mesmos e calcula – através de uma fórmula simples – a posição de 

cada unidade de sombreamento através do posicionamento específico do actuador. 

Os parâmetros inseridos baseiam-se no sistema de abertura e fecho já descrito, 

dependente da incidência de luz solar direta. A interface é simples e atua por meio 

de barras deslizantes, que modificam a posição dos actuadores lineares de forma a 

gerar as geometrias correspondentes. 

Após esta primeira aproximação, o programa tornou-se mais complexo, de modo 

a albergar novos parâmetros que visavam a optimização da fachada. Apesar do 

sistema já desenvolvido proteger a fachada quando esta se encontrasse exposta a luz 

direta, este não tinha em conta o ângulo em que o sol incide sobre a fachada, o que 

abriu um novo leque de possibilidades dinâmicas. Este ângulo foi assim calculado 

e inserido para influenciar o grau de abertura das unidades de sombreamento. 

A inserção deste parâmetro é irrelevante se o sol se encontrar baixo, pois como 

os raios de luz intersetam a fachada a um ângulo quase recto, as unidades de 

sombreamento têm que abrir para proteger da luz. No entanto, se o sol estiver 

alto, as unidades de sombreamento podem fechar em vez de abrir, pois o ângulo 

de incidência de luz permite às unidades, quando fechadas, fazer o efeito de uma 

pala. Desta forma, as unidades de sombreamento fazem sombra à cortina de vidro 

sem condicionar a vista. Neste modelo as unidades de sombreamento atuam ora 

como tela de sombreamento ora como pala, ora como um meio-termo entre os 

dois, amplificando o grau de dinamismo e estética da fachada e aumentando os 

momentos de vista ininterrupta da paisagem.

O ângulo do sol foi calculado através de uma fórmula para diferentes anos, meses, 

dias e horas. De modo a ter em conta o ângulo de incidência do sol, a interface 

permite ao usuário inserir o mês do ano, e desta forma calcular e visualizar em 

tempo real a forma como as unidades de sombreamento atuam ao longo do dia. 
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________________________________________________________________________________________
fig. 85. Modelo digital do sistema de sombreamento construído em BIM.
fig. 86. Modelo digital das torres AL Bahr construído em BIM.
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Uma vez definida uma construção geométrica preliminar, o movimento cinético 

e os princípios algorítmicos da fachada, seguiu-se a sua modelação paramétrica 

e em BIM, que proporcionou ao projeto um detalhe minucioso das componentes 

e dos mecanismos. Para este efeito foi utilizado o Digital Project246, uma plataforma 

avançada que permite associar todas a vertentes do projeto, desde o conceito à 

modelação pormenorizada e à fabricação das componentes. A equipa teve como 

chefe do design da fachada Abdulmajid Karanouh, e Andrew Witt foi contratado 

como consultor da Ghery Technologies247.248 Juntos modelaram parametricamente 

a totalidade da fachada, o que permitiu a optimização da sua geometria e do 

seu desempenho ambiental. Quando o primeiro modelo cinético da unidade de 

sombreamento funcionou, montaram-se todas as unidades na sua posição em volta 

do edifício para prosseguir com estudos sobre a incidência de raios solares. Nestas 

simulações observou-se que, segundo os parâmetros inseridos, as unidades de 

sombreamento iriam encontrar-se ou totalmente fechadas ou totalmente abertas, e 

nunca nas suas posições intermédias. Para resolver este problema e tornar a fachada 

mais dinâmica, optimizou-se a geometria do edifício, as unidades de sombreamento 

e as regras geométricas dos princípios de movimento relacionados com os raios 

solares.

O processo do desenvolvimento da fachada dinâmica das torres passou assim por fases 

cruciais de simulação e optimização, seja do movimento – por meios de linguagem 

programática – ou das geometrias das componentes – através da parametrização do 

modelo em BIM. A solução encontrada foi traduzida num manual de construção e 

246.   Programa de software desenvolvido pela Ghery Technologies a partir do programa CATIA (Computer-Aided 
Three-dimensional Interactive Application), mas especificamente focado em projetos de arquitectura. O 
CATIA é uma multi-plataforma para desenho, manufatura e engenharia assistidos por computador (CAD, 
CAM e CAE respectivamente), criada para acompanhar as várias fases do desenvolvimento de produto.

247.  A Ghery Tecnologies é uma companhia de tecnologia de Frank Ghery que fornece colaborações baseadas 
em modelação de informação e construção em 3D.

248. Abdulmajid Karanouh, “Algoritmic Principles for Façade and Building Automation Systems: Al Bahar 
Towers, Abu Dhabi”, In Alfredo Andia e Thomas Spiegelhalter, Post-Parametric Automation in Design and 
Construction. Massachusets: Artech House, 2015.
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________________________________________________________________________________________
fig. 87. Sala de controlo onde um operador supervisiona o sistema dinâmico de sombreamento.
fig. 88. Interface digital do sistema de controlo que rege a posição das unidades de sombreamento.
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performance, de forma a comunicar a complexidade do sistema a todas as entidades 

envolvidas na sua construção. Após uma atualização dos princípios algorítmicos, o 

resultado final foi escrito num software de controlo HMI249 Siemens, que programa 

as distâncias do movimentos dos actuadores e a duração do tempo de operação.

Sistema de Controlo

O sistema de controlo da fachada dinâmica é linear, tal como o sistema de controlo 

do edifício Eco-29. A ação das unidades de sombreamento, que formula o movimento 

que está na base do dinamismo da fachada, é prescrita, pois o sistema rege-se pelo 

input dos dados do movimento do sol ao longo do dia e ao longo do ano. Estes dados 

são introduzidos pelo operador e não afetam o sistema em tempo real. Desta forma, 

cada unidade de sombreamento está programada para abrir e fechar uma vez por 

dia.250 

No entanto, e apesar da sua pré-programação complexa, o sistema depende também 

de inputs externos para assegurar o bom desempenho da fachada. Alguns destes inputs 

são fornecido por um medidor de luz e por um anemômetro localizados na cobertura. 

Estes aparelhos medem a intensidade de luz e de vento e transmitem esta informação 

para o sistema de controlo. O sistema atualiza-se automaticamente a cada 15 minutos, 

e caso os dados recebidos sejam distintos dos dados pré-programados, o programa 

automatizado é sobreposto por novos comandos.251 Estes aparelhos de medição 

auxiliam nas variações comuns e diárias do clima, no entanto existem também sensores 

integrados na fachada das torres que detetam situações de climas extremos. Quando 

os ventos se encontram fortes ou surge uma tempestade de areia, por exemplo, os 

sensores enviam um sinal para o sistema de controlo de forma a que este abra todas as 

unidades de sombreamento, de modo a evitar danos nos mecanismos.252

249.    Interface Homem-Máquina.
250.    Shady Attia, “Evaluation of adaptive facades: The case study of Al Bahr Towers in the UAE” In QScience 

Connect. vol. 7, no. 2, p. 18-30, Outubro de 2017.
251.    Ibidem.
252.    Shady Attia, “Evaluation of adaptive facades: The case study of Al Bahr Towers in the UAE” [op. ciy.]. 

A CAMinho dA interAção



144

A CAminho de umA ArquiteCturA interAtivA

Estes inputs externos que chegam ao sistema de controlo em forma de sinais de 

informação tornam todo o sistema de controlo num sistema reativo. Ao proporcionar 

a possibilidade de reação à imprevisibilidade do clima, o sistema é capaz de reagir 

em tempo real a situações que não poderiam ser previstas de outro modo. Estas 

situações, como não conseguem prescritas no funcionamento básico do sistema, são 

prescritas como eventualidades às quais o sistema fica preparado para responder. 

Logo, apesar do sistema reagir em tempo real a novos dados que são recebidos em 

tempo real, a forma como este age perante estes dados é pré-programada.

As simulações efectuadas através do modelo paramétrico e BIM asseguraram o bom 

funcionamento da fachada em todas as eventualidades de variação do clima. Deste 

modo tornou-se desnecessário inserir um modelo de feedback ativo no sistema de 

controlo, visto que este foi testado anteriormente em várias simulações que garantem 

o output ideal para cada parâmetro de input, seja este inserido previamente ou 

recebido de forma externa.

Nota Final

A construção da fachada dinâmica de sombreamento das torres Al Bahr envolveu 

um grande número de equipas que desenvolveram o sistema desde o conceito até à 

produção de forma colectiva e através de programas capazes de processar e simular a sua 

complexidade. O processo de concepção deste sistema adaptável oferece certamente 

um guia no desenvolvimento de novas soluções que promovem sustentabilidade de 

uma forma mais genuína e eficaz. A capacidade deste sistema dinâmico de reagir em 

tempo real a factores externos é muito importante na consolidação de sistemas de 

controlo reativos. No caso das torres Al Bahr, os factores externos são climáticos, e 

de fácil medição. O próximo passo na procura de uma arquitectura interativa é embutir 

sensores no espaço que, apara além de medirem a intensidade de luz e de vento, 

consigam medir as ações do ser humano que habita os espaços. Estes factores, 

juntamente com um sistema de feedback e um circuito de lógica tornam possível a 

criação de espaços interativos.
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4.3I N T E R A Ç Ã O

Os sistemas de controlo que exibem um comportamento interativo distinguem-se 

dos sistemas já apresentados pela sua capacidade de comunicar com o homem em 

tempo real e de forma personalizada. Ora explicitamente através de uma interface 

digital ou implicitamente através de sensores inteligentes, o diálogo é essencial para 

a criação de interação. O sistema interativo consegue, através da comunicação, 

absorver dados relevantes, processá-los e transformá-los de modo a responder 

com informação atualizada e relevante, e desta forma gerar novas soluções sem 

a intervenção ou programação prévia do operador. Uma das características 

mais importantes na concepção destes sistemas é a sua capacidade cognitiva de 

processamento de informação, possível através da inteligência. Esta inteligência, 

seja ela de um maior ou menor grau de complexidade, tem que ser capacitada 

de um modelo de aprendizagem que opera através da memória e de círculos de 

feedback “positivo”, dois elementos que se tornaram essenciais na concepção da 

cibernética de segunda ordem. Nos dias de hoje, contudo, este processo ocorre de 

forma digital.

O sistemas de controlo interativos definem um campo inovador da arquitectura, 

denominado de arquitectura interativa. Esta arquitectura procura criar, através da 

computação embutida, espaços que consigam sentir, comunicar, adaptar e aprender 

de forma a conseguir responder mais eficazmente às necessidades do homem. Os 

projetos a apresentar de seguida são constituídos por elementos, espaços ou conceitos 

de interação que têm relevância na procura da implementação de interação na 

arquitectura. A formulação de um sistema cujo objectivo é a criação de uma relação 

de interação com o homem é muito mais complexa do que a formulação de um 
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________________________________________________________________________________________
fig. 89. A InteractiveWall a reagir com a aproximação de pessoas depois de se encontrar no seu estado 

adormecido.
fig. 90. Interação entre a InteractiveWall e visitantes.
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sistema que reaja perante alterações ambientais. Enquanto que factores ambientais 

e climáticos possuem uma variedade de ação relativamente pequena, o ser humano 

tem um comportamento largamente imprevisível constituído por uma variedade de 

modos de ação difícil de definir e pré-programar.  Por este motivo, não existe uma 

distinção linear entre o reativo e interativo, existindo, entre estas duas vertentes, 

graus de complexidade distintos que vão definindo modos cada vez mais claros 

de interação. Uma vez realçado este aspecto, vamos analisar alguns exemplos que 

seguem esta procura pela interação, desde os mais simples aos mais complexos, 

finalizando com  um dos sistemas de controlo que melhor define um espaço 

verdadeiramente interativo. 

InteractiveWall

A InteractiveWall, do grupo Hyperbody, é uma parede que foi desenhada em 2009 

para demonstrar noções simples de interação através da transformação, de forma a 

explorar a potencialidade da arquitectura viva e emotiva.253 O projeto é constituído 

por sete componentes cinéticas conectadas entre si que são capazes de se dobrar 

para a frente e para trás, exibir padrões de luz na sua pele e emitir sons localizados 

em resposta à presença de visitantes. O sistema calcula, através de sensores, a 

distância dos visitantes em relação a cada componente, e quando esta proximidade 

aumenta, a componente mais próxima deforma-se e inicia padrões de luz e 

composições sonoras, de modo a comunicar a leitura da sua presença. De seguida, 

as componentes restantes entram num modo de sincronização, no qual alinham a 

sua posição com as componentes em movimento. Apesar de este ser um sistema 

aparentemente simples, os modos de comportamento tornam-se mais complexos à 

medida que o número de visitantes aumenta e se torna necessário avaliar como agir 

perante cada um, nomeadamente quando se aproximam visitantes de cada lado 

da parede. Esta complexidade formula padrões ondulantes complexos só possíveis 

através de um equilíbrio entre a reação dos componentes aos visitantes e a constante 

253.    In http://www.hyperbody.nl/research/projects/interactivewall/ , consultado a 22 de Julho de 2018.
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________________________________________________________________________________________
fig. 91. Vista interior do protótipo do projeto SpiritGhost.
fig. 92. Vista exterior do protótipo do projeto SpiritGhost.
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sincronização subsequente. Este sistema tem como base concepções de interação de 

Kas Oosterhuis, nas quais a arquitectura interativa é a “arte de construir, em primeiro 

lugar, relações entre os componentes construídos, e em segundo lugar, relações entre as pessoas e 

os componentes construídos” 254, realçando que “no coração do protótipo da InteractiveWall 

emotiva, jaz interação” 255. Contudo, Socrates Yiannoudes discute que “a interação que os 

seus designers reivindicam advém da percepção, e se deve à complexidade dos resultados, em vez de 

ser uma capacidade conseguida através de relações de diálogo entre o usuário e a estrutura” 256. Por 

outras palavras, Yiannoudes afirma que a interação deste projeto não se encontra 

nos seus modos de comportamento, mas sim na percepção dos visitantes, o que não 

deixa, no seu ponto de vista, de ser uma forma válida, mas ténue, de interação. 

SpitirGhost 04

Baseado em relações semelhantes, mas de maior complexidade, apresentamos o 

SpiritGhost 04, iniciado em 2012 no laboratório TUC TIE, um protótipo para uma sala 

de aulas pensada para operar de modo sensoponsivo257 para se adaptar espacialmente, 

através do movimento, a alterações de função. A sala tem como base cinco cenários 

comuns: a palestra, o quadro, a apresentação, a discussão e o debate. O modelo 

digital do projeto inclui uma plataforma que constitui o piso, a infraestrutura que 

suporta o tecto e uma superfície flexível que cria o invólucro o tecto e as paredes. 

A plataforma é constituída por faixas que podem ser automaticamente elevadas de 

forma a criar uma plateia. O tecto e as paredes são compostos por tiras elásticas 

que são postas em movimento por braços articulados. Este projeto opera segundo 

dois modos de ação, sendo o primeiro o modo Spirit, que tem a missão de avaliar as 

configurações espaciais existentes e compreender os modos de atividade humana, 

de forma a facilitar esta atividade. O segundo modo tem o nome de Ghost, e atua 

para alterar o espaço quando o modo Spirit decide que existe necessidade de 

254.    In http://www.hyperbody.nl/research/projects/interactivewall/ , consultado a 22 de Julho de 2018.
255.    Ibidem.
256.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 126.
257.    Tradução literal do inglês sensponsive, que funde as palavras sensório e responsivo. 
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________________________________________________________________________________________
fig. 93. Exposição da instalação Performative Ecologies em São Paulo.
fig. 94. Interação dos robôs com um visitante.
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intervenção.258 Enquanto que os sistemas reativos já apresentados atuam consoante 

estímulos específicos de forma linear e predeterminada, o SpiritGhost assume 

uma relação com as pessoas muito mais profunda e contínua, o que permite que, 

através de reações subtis, o sistema reconheça o contexto espacial das atividades 

que ocupa. O acumular destas reações ao longo do tempo, juntamente com a 

constante avaliação dos seus resultados, cria um diálogo indireto de interação entre 

o sistema e as pessoas. Esta forma de interação contrapõe a interação existente na 

InteractiveWall, no sentido em que esta não existe através da percepção das pessoas, 

mas sim através de processos lógicos dentro do sistema de controlo.

Performative Ecologies

O projecto seguinte afasta-nos um pouco do campo da arquitectura mas aproxima-

nos de modos de interação essenciais para criação de sistemas de controlo capazes 

de interagir com o homem que possam posteriormente ser embutidos em espaços 

arquitectónicos. Chama-se Performative Ecologies, e é uma instalação de 2007 de 

Ruairi Glynn que questiona as suposições comuns sobre os ambientes inteligentes, 

nomeadamente que estas são apenas capazes de reagir perante parâmetros pré-

determinados e de modo pré-coreografado.259 Neste caso, o papel do operador 

é apenas de desenhar e construir a estrutura na qual o ambiente inteligente irá 

explorar e desenvolver os seus próprios comportamentos e funções de modo 

adaptável. A instalação consiste em três entidades robóticas suspensas, programadas 

com um modo contínuo que procura descobrir novos métodos de atrair as atenções 

dos visitantes à instalação através do movimento. Como afirma Glynn, “estas criaturas 

propõem e negoceiam com a sua audiência, aprendendo como melhor atrair e manter a sua atenção” 
260. Os robôs “dançam” ao mesmo tempo que avaliam a atenção dos visitantes 

através de reconhecimento facial. Através de um algoritmo genético, os movimentos 

258.    In http://www.tielabtuc.com/spirit-ghost/ , consultado a 22 de Julho de 2018.
259.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 137.
260.    In http://www.ruairiglynn.co.uk/portfolio/performative-ecologies/ , consultado a 22 de Julho de 2018.
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desta “dança” são modificados de modo a testar melhores métodos de captar a 

atenção. Os robôs aprendem com os seus sucessos e fracassos, e comunicam esta 

informação entre si, de modo a que as performances posteriores sejam mais bem 

sucedidas.

Ruairi Glynn revisitou no projeto Performative Ecologies alguns dos conceitos 

presentes na instalação de Gordon Pask, Colloquy of  Mobiles (ver Capítulo 2), 

afirmando que, tal como a instalação de Pask, este é um ambiente de participantes 

conversacionais ativos, uma concepção construída da sua Teoria do Diálogo. Mas 

noutra perspectiva, “este projeto utiliza novas tecnologias indisponíveis para Pask e explora 

como as ideias de Pask podem ser alargadas utilizando tecnologia digital contemporânea” 261. 

Glynn considerou ainda a aplicação prática deste projeto, a qual poderia ser um 

modelo para edifícios que possam aprender com a experiência e providenciar 

serviços domésticos úteis através da interação.262 No entanto, a contribuição mais 

importante deste projeto é a possibilidade de criar ambientes animados que operam 

de acordo com a experiência adquirida através da interação com o homem. 

Com um sistema de controlo semelhante ao sistema da instalação de Ruairi Glynn, 

mas com o intuito de proporcionar entretenimento, apresentamos a ADA, um 

espaço inteligente desenhado e construído para induzir a sensação de uma entidade 

inteligente com a qual os seus visitantes podem interagir. Este espaço não atua 

através do movimento, mas através da emissão, seja de imagem, luz ou som. 

261.    In http://www.ruairiglynn.co.uk/portfolio/performative-ecologies/ , consultado a 22 de Julho de 2018.
262.    Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 140.
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AdA – the intelligent spAce

We must look for intelligence between us, as observers, and what we 

observe, in the space in which we behave together, the space between, the 

interface.263

O projeto ADA – The Intelligent Space, consiste numa divisão controlada composta por 

um grande número de sensores e actuadores audiovisuais que incitam a interação 

por parte de quem o visita. Todos os elementos mecânicos são controlados por um 

computador cujo nome, feminino, deu nome ao espaço (ADA). O sistema de controlo 

que compõe a ADA é interativo, pois os visitantes, ao invés de meramente suscitar 

reações no sistema por parte de comandos pré-programados, suscitam círculos de 

interação que vão evoluindo e definindo novos modos de comportamento de ambas 

as entidades.

Apresentado na EXPO.02 na Suíça, em 2002, ADA foi um projeto desenvolvido 

com o intuito de explorar o potencial na interação entre o homem e um espaço 

computacionalmente melhorado. O desenvolvimento do projeto iniciou-se em 

1998 e envolveu uma equipa de 25 pessoas. Entre cientistas, técnicos, engenheiros, 

arquitetos, artistas, publicistas e cenógrafos, esta equipa multidisciplinar foi a chave 

na produção e operação deste espaço interativo. Quando o espaço foi erguido em 

2002, mais de 100 pessoas participaram diretamente na sua construção. A ADA 

operou diariamente durante 12 horas por um período de 5 meses que teve início no 

dia 15 de Maio de 2002 e fim no dia 20 de Outubro do mesmo ano. Durante este 

período a ADA contou com cerca de 550 mil visitantes.

263.    Ranulph Glanville In Socrates Yiannoudes, Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 140.
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________________________________________________________________________________________
fig. 95. Vista exterior do pavilhão onde se encontrava a ADA na EXPO.02
fig. 96. Interação dos visitantes com o espaço ADA.
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Conceito

A ADA difere tanto dos ambientes inteligentes convencionais como das obras de 

arquitectura adaptável. Tanto os primeiros como os segundos visam atender às 

necessidades e aos desejos do homem através da automação e da melhoria das funções 

domésticas. No entanto, nenhum destes o faz através de um sistema verdadeiramente 

interativo. A ADA foi criada especificamente como um ambiente de entretenimento 

temporário, com data limite de operação e um número específico de visitantes. 

Estes factores foram essenciais para a criação de um ambiente controlado, em que 

o sistema poderia mais facilmente interagir com os seus visitantes. Deste modo, foi 

possível explorar a interação com a profundidade necessária para a compreender e 

testar a sua aplicação no espaço arquitectónico.

O objectivo principal deste ambiente foi explorar o potencial de interação entre 

um organismo artificial – um sistema de inteligência artificial embutido no espaço 

arquitectónico – e o ser humano – os visitantes da exposição. A base para a criação 

de uma relação de interação prende-se com a capacidade que as duas entidades 

têm de dialogar entre si. Por este motivo, o diálogo foi o primeiro e mais importante 

conceito a ser inserido no sistema. Após esta primeira aproximação, concluiu-se 

que este diálogo era mais eficazmente conduzido com os visitantes mais ativos e 

responsivos, e por este motivo o sistema foi programado para os detetar no meio 

do grupo de visitantes. Esta detecção ocorria por parte das reações dos visitantes 

aos estímulos audiovisuais que o espaço criava, que expressavam os seus estados 

emocionais. Deste modo, a ADA estava constantemente a enviar sinais de informação 

e a receber sinais de resposta por parte dos visitantes, o que criava um diálogo 

entre as duas entidades. Enquanto isto, o sistema tentava ajustar constantemente a 

distribuição e o fluxo de pessoas pelo espaço, de modo a serem conduzidas da forma 

mais eficaz.
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________________________________________________________________________________________
fig. 97. Planta de todas as zonas da exposição ADA.
fig. 98. “Túnel acondicionador” onde um visitante aprende modos básicos de interação.
fig. 99. Espaço principal ADA.
fig. 100. Zona do “cérebro”, onde visitantes observam o sistema a interagir com o grupo seguinte de visitantes.
fig. 101. Zona do “explanatório”.
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Os designers da ADA afirmam que todos estes parâmetros foram essenciais 

para assegurar que a operação do espaço fosse coerente, em tempo real e sólida 

o suficiente para trabalhar durante o dia inteiro e ao longo dos 5 meses em que 

operou. Para além destes aspectos, era necessário que a ADA fosse rica o suficiente 

na sua profundidade de interação, de forma a que os visitantes sentissem a presença 

de uma unidade básica de inteligência. 

Forma

A exposição da ADA, inserida no âmbito da EXPO.02, contou com a participação 

de 50 guias que ajudaram os visitantes a perceber como se comportar dentro dos 

vários espaços que formavam a exposição. Cada visitante era apresentado com 

o mapa da exposição, que estava subdividida em zonas distintas com propósitos 

específicos. A zona principal consistia numa grande divisão onde estava inserida 

a ADA e onde as relações de interação tinham lugar. Contudo, para chegar a esta 

zona, os visitantes tinham primeiro que passar por duas zonas de ambientação ao 

conceito. A primeira zona consistia num “túnel condicionador”, onde os visitantes 

eram introduzidos às formas básicas de comunicação e interação da ADA, uma 

a uma, de modo a se prepararem para interagir no espaço principal. De seguida, 

os visitantes entravam numa zona “voyeur”, que circundava o espaço principal e 

permitia ver o modo como os visitantes anteriores estavam a interagir com o espaço 

através de vidros espelhados. Após esta ambientação, procedia-se finalmente à 

entrada no espaço principal, que estava condicionado a um número máximo de 25 

visitantes durante uma experiência máxima de 6 minutos. Quando a experiência 

terminava, os visitantes eram encaminhados para a zona de exposição, que continha 

uma zona do “cérebro”, onde podiam observar através de ecrãs o que se passa 

dentro do “cérebro” da ADA em tempo real, e ao mesmo tempo olhar para dentro 

do espaço principal, uma última vez. A restante e última zona da exposição tinha o 

nome de “explanatório”, e era onde os visitantes podiam aprender como a ADA foi 
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________________________________________________________________________________________
fig. 102. Ladrilhos a reagir à presença de visitantes através das luzes embutidas.
fig. 103. Montagem dos ladrilhos que compõe o chão do espaço ADA.
fig. 104. Composição de cada ladrilho, que contém um sensor de pressão e três luzes Led RGB.
fig. 105. Visitantes iluminados e destacados pelos “dedos de luz”.
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criada, construída, bem como perceber todos os conceitos inerentes aos modos de 

interação que acabaram de experienciar.

O modo como os visitantes comunicavam com a ADA dependia de sensores 

distribuídos pelo espaço, que forneciam à ADA as sensações de “visão”, “audição” 

e “toque”. A sensação de “toque” dependia dos ladrilhos hexagonais que cobriam 

todo o pavimento, que se iluminavam individualmente quando eram pisados. 

Cada ladrilho tinha 66 cm de largura e estava capacitado com sensores de pressão, 

peso e um microprocessador. A sensação de “audição” advinha de dois grupos 

de 3 microfones posicionados no tecto de modo a detectar e localizar palmas e 

sons simples através de triangulação. Por fim, a ADA “via” através de 10 câmaras 

denominadas de “contempladores”, capazes de seguir os visitantes e isolar interações 

selecionadas.

A forma como a ADA comunicava de volta aos visitantes dependia de efetores264, 

ou o que podemos chamar também de actuadores. Os efetores subdividiam-

se em elementos de luz e de som, proporcionando uma experiência de interação 

audiovisual. 

No que diz respeito aos elementos de luz, existiam 20 projetores denominados de 

“dedos de luz” capazes de focar um feixe de luz sobre visitantes selecionados, agindo 

de forma a produzir uma sensação de “toque”. Os ladrilhos do pavimento estavam 

equipados com tubos de néon RGB, que permitiam que estes se iluminassem 

individualmente e de variadas cores de forma a comunicar com os visitantes na sua 

proximidade.

264.  Advindo da biologia e da medicina, um efetor é uma célula, tecido ou órgão que exerce uma ação em 
resposta e um estímulo. 
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________________________________________________________________________________________
fig. 106. Projeção de vídeo dos visitantes mais ativos na grande tela circular.

106



161

Em toda a volta do espaço, e por cima dos vidros espelhados, existiam uma grande 

tela circular e 12 projetores LCD prontos para reproduzir qualquer imagem 

comunicativa. Para finalizar, um anel de luzes ambiente estava posicionado no tecto 

para iluminação atmosférica. Os elementos de som consistiam apenas em colunas 

posicionadas em volta do espaço de modo a transmitir sons relativos à interação em 

desenvolvimento.

Mecanismo

O modo como a ADA era capaz de criar uma relação interativa com os visitantes 

dependia de uma sequência de vários passos de comportamento. No geral, estes 

consistiam na introdução de estímulos audiovisuais, na leitura da reação dos 

visitantes a estes estímulos e no reconhecimento e comunicação dos visitantes mais 

ativos. Esta sequência conduzia os visitantes selecionados a uma recompensa.

Para tal, numa primeira fase, a ADA utilizava os “contempladores” para detectar 

indivíduos ou grupos pequenos de visitantes. Através da informação recebida dos 

sensores de pressão no pavimento, a ADA determinava a posição, velocidade e o peso 

dos visitantes. Paralelamente, os microfones detectavam e reconheciam sons básicos, 

que variavam de palmas a palavras como “ADA”. Os visitantes mais ativos poderiam 

assim ser detectados e selecionados. Quando um visitante era selecionado, a ADA 

guiava os “dedos de luz” a apontar para este para comunicar este reconhecimento, 

enquanto que iniciava efeitos de som localizados bem como iluminava o pavimento 

onde este se encontrava. De seguida, e através de uma variedade de estímulos 

audiovisuais, o sistema encorajava os visitantes a se agruparem num local específico 

de modo a que, se as condições fossem apropriadas, a ADA os recompensasse 

com um dos seus vários jogos. No entanto, o espectro de comportamento da ADA 

era mais complexo e particular. Para conseguir uma sensação de diálogo com os 

visitantes, o sistema incorporava seis modos de comportamento que desenvolviam 

progressivamente ao longo da sessão. 
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________________________________________________________________________________________
fig. 107. ADA no modo “dormir”, antes de entrar um grupo de visitantes.
fig. 108. ADA no modo “dormir” a reagir subtilmente à entrada um grupo de visitantes no espaço.
fig. 109. ADA no modo “acordar”, onde observa o comportamento dos visitantes.
fig. 110. ADA no modo “acordar” onde selecciona os visitantes mais ativos com ladrilhos de cor diferente.
fig. 111. ADA no modo “explorar” a incitar os visitantes a pisar os ladrilhos que piscam.
fig. 112. ADA no modo “explorar” a sinalizar os visitantes mais ativos através dos “dedos de luz”.
fig. 113. ADA no modo “grupo” a reunir visitantes através de sineis luminosos e sonoros.
fig. 114. ADA no segundo modo “esplorar” onde reúne grupos de visitantes em preparação para o modo seguinte.
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O primeiro modo de comportamento era “Dormir”, concebido para receber o 

visitantes no espaço. Neste modo, o espaço apresentava luzes azuis suaves, efeitos 

de luz guiada, reações simples com o pavimento e música suave. À medida que os 

visitantes percorriam o espaço e reagiam aos efeitos através do movimento e do 

som, o segundo modo de comportamento era ativado.

No segundo modo, “Acordar”, o pavimento mudava de cor para amarelo vivo, 

e o volume e a intensidade dos sons e da música aumentava. Após 24 segundos 

de observação, o sistema começava a detectar visitantes individuais, assinalando 

diferentes cores dos ladrilhos a cada um. Através da detecção de som, a ADA criava 

uma aréola em volta dos visitantes que criavam uma maior intensidade de ruído.

Após esta fase de transição, o sistema ativava o terceiro estado, “Explorar”, que 

durava 103 segundos. Durante esta fase, o sistema rastreava e avaliava o grau 

de responsividade através de ladrilhos que piscavam em volta dos visitantes. Se 

estes seguissem o caminho dos ladrilhos a piscar, eram selecionados através de 

vários elementos. No pavimento, os ladrilhos que circundavam estes visitantes 

piscavam de diferentes cores, enquanto os “dedos de luz” se focavam sobre eles 

e os “contempladores” gravavam uma imagem do acontecimento que podia ser 

observada na tela de projeção em tempo real.

O insucesso destas interações sinalizava o início dos dois seguintes modos de 

comportamento, que dependiam de uma série de prioridades relacionadas com a 

forma como o diálogo estava a decorrer. O modo de “Grupo” durava quase 33 

segundos, e neste as interações eram semelhantes ao modo “Explorar”, no entanto 

o espaço apresentava cores mais escuras. De seguida, o sistema voltava ao modo 

“Explorar” mais uma vez. Contudo, era acrescentado um comportamento adicional, 

que estimulava os visitantes para prosseguir para posições específicas no espaço, de 

modo a iniciar o seguinte modo de comportamento.
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________________________________________________________________________________________
fig. 115. ADA no modo “jogo”, a incitar os visitantes a jogar.
fig. 116. ADA no modo “jogo” a interagir com os visitantes através dos ladrilhos luminosos.
fig. 117. ADA no modo “fim”, onde incita os visitantes a seguir para a porta de saída.
fig. 118. ADA no modo “fim” a finalizar a experiência, ao reduzir a luz, enquanto os visitantes saem do espaço.
fig. 119. Esquema do modo de processamento de informação do espaço ADA, exposto na zona “cérebro”.

115 116

117 118

119



165

O “Jogo” era apresentado como recompensa pela responsividade dos visitantes. 

Neste modo, um jogo era selecionado e apresentado para entreter os visitantes. 

Numa das possibilidades, os visitantes eram incitados a perseguir e capturar um 

ladrilho animado que percorria o espaço. 

Após a finalização do jogo, a ADA ativava o seu último modo de comportamento, 

“Fim”, no qual o espaço apresentava música lenta, luzes mais escuras e animações 

no pavimento que encaminhavam os visitantes para a saída.

Sistema de Controlo

No sistema de controlo da ADA, os modos de comportamento são prescritos, e 

consistem em estímulos que são enviados para o visitante com o objectivo de receber 

uma reação. Desta forma, e tal como nos exemplos anteriores, o primeiro passo 

para a ação por parte de um sistema de controlo depende sempre da instrução do 

operador. O segundo passo, e também já estudado, é a reação, que depende dos 

inputs externos dos efetores colocados no ambiente. No caso das torres Al Bahr, 

o sistema recebia inputs externos apenas de 15 em 15 minutos, pois os dados que 

recebia eram climáticos e não necessitavam de um tempo de reação instantâneo. No 

caso da ADA, tornou-se essencial que os inputs chegassem ao sistema de controlo em 

tempo real, pois a comunicação com seres humanos implica uma rapidez de reação 

quase imediata. Sem estes inputs externos, o sistema não saberia como prosseguir, 

pois o comportamento humano é muito mais imprevisível que o comportamento do 

clima, e abrange também uma maior variedade de possibilidades de ação.

Os comportamentos associados ao modo como o sistema reage aos inputs são, na sua 

base, pré-programados, e estes sobrepõem-se aos modos básicos de comportamento. 

No entanto, nem todas as ações da ADA lhe foram programadas no sistema, pois a 

ADA ajustava e revia modos de comportamento tendo em conta as suas experiências. 

O que tornava a ADA num sistema de controlo interativo advinha da sua capacidade 
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de criar círculos de feedback que tornavam possível avaliar o resultado e o sucesso 

das suas ações. Deste modo, e através dos dados recolhidos de cada sessão, a ADA 

podia comparar as ações que determinavam sucesso com as que determinavam 

insucesso, e assim, aprender com a sua experiência. Esta forma de rever as ações 

passadas, permitia à ADA melhorar tanto a forma como “lê” a informação, como 

a informação que envia, ou seja, melhorar a sua capacidade de dialogar com os 

visitantes. Neste diálogo, a continuidade de respostas e reações pelas duas partes 

evolui a relação entre as duas entidades, e logo, o grau de interação.

O sistema de controlo foi embutido de um objectivo fixo que apontava para o 

resultado ideal das sessões de interação, ao avaliar o grau de sucesso de cada sessão 

passada. Este objectivo era o de maximizar o parâmetro “H” 265, que simbolizava 

o grau de felicidade do ambiente. Este parâmetro assemelha-se de certo modo ao 

grau de “aborrecimento” embutido no sistema de controlo do Generator, que se 

tornou no parâmetro chave para definir o edifício como inteligente, e neste contexto, 

interativo. O valor “H” era uma função de um número programado de modos de 

comportamento, que consistiam na sobrevivência, na detecção e na interação. 

Sobrevivência era a medida que definia o preenchimento dos requisitos básicos do 

sistema. De entre estes encontrava-se a determinação do fluxo dos visitantes ao 

longo das sessões e um grau de duração média das sessões. Ou seja, era importante 

a capacidade do sistema de manter o ambiente controlado. A detecção determinava 

a capacidade que o sistema tinha de rastrear e reunir os dados dos visitantes. Este 

modo era um pré-requisito para o progresso das interações. A interação contava o 

número de interações bem sucedidas com os visitantes e atribuía diferentes valores 

a diferentes níveis de interação.

265.    A escolha da letra “H” advém da palavra felicidade em inglês: happiness.
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Nota Final

Dentro do campo dos ambientes inteligentes, a ADA provou-se um ambiente 

radicalmente diferente. Enquanto que os primeiros se focavam em atender às 

necessidades da vida doméstica, a ADA foi construída especificamente para testar 

e demonstrar o potencial da inteligência artificial avançada na interação entre o 

espaço e o ser humano. Para tal, o espaço utilizou o entretenimento para explorar 

a percepção dos visitantes de uma entidade artificial não antropomórfica. Logo, 

a ADA quis explorar uma componente específica, mas essencial, dos ambientes 

inteligentes, que consiste no modo como estes são capazes de interagir com o 

homem e desta forma serem compreendidos como entidades inteligentes.

A exposição demonstrou grande sucesso nesta experiência, pois os designer do espaço 

afirmaram que a experiência interativa e colaborativa influenciou a percepção dos 

visitantes de que a ADA era realmente um organismo vivo inteligente:

In the course of  this dialogue, the users begin to treat the building as a single entity, and attribute 

purposeful cognition to the processing underlying the building’s actions. From the viewpoint of  the 

user, the building becomes more than the sum of  its shell and subsystems; it appears to be alive.266

266.    Kynan Eng, “ADA: Buildings as Organisms” In Architecture and Adaptation. [op. cit.], p. 143.
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No decorrer desta dissertação formulou-se a procura do que realmente define a 

arquitectura interativa. Seja apenas na teoria, através do campo da cibernética, ou 

da sua possível implementação, através do desenvolvimento da inteligência artificial, 

vemos que este campo ainda não está concretizado em pleno, mas que existe 

interesse em desenvolver projetos adaptáveis que demonstrem comportamento ativo 

através da interação. No entanto, a interação aplicada à arquitectura esteve, e ainda 

está, consideravelmente perdida na sua definição. São muitas vezes confundidos 

temas como reação, interação, adaptação e flexibilidade num campo indefinido que 

retira uma certa potencialidade de cada um destes temas, que podem ser estudados 

individualmente e em extensão.

O estudo do campo da cibernética no Segundo Capítulo esclareceu o que define a 

interação entre o homem e uma entidade artificial, sobretudo através da teoria do 

diálogo formulada por Gordon Pask. Tanto o MusiColour como o Colloquy of  Mobiles 

demonstraram que o diálogo é uma ferramenta essencial para a interação, mas 

também que o diálogo entre o homem e a máquina não tem que ser conduzido de 

forma literal, pois estamos a abordar duas entidades de naturezas distintas. Deste 

modo, o diálogo como o conhecemos  – a conversa – restringe-se à interação entre 

homens, e no que toca à interação entre o homem e a máquina, Pask demonstra 

que formas abstractas de comunicação são a possibilidade mais realista de gerar 

interação.

Alguns projetos do movimento avant-garde dos anos 60 trouxeram para a arquitetura 

ideais cibernéticos que defendiam a adaptação, muitas vezes possível através da 

interação entre o homem e o meio construído. Este movimento impulsionou 

um novo pensar sobre a aplicação de tecnologias na arquitectura, o que abriu a 

hipótese do espaço arquitectónico poder ser não só controlado, mas controlável. 

No entanto, as obras analisadas na segunda metade do Segundo Capítulo vieram 
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provar a abstração formal e técnica que existia sobre estes temas, resultado da falta 

de tecnologia disponível para realizar os ideais formulados. 

A transição que se verificou na década de 60 dos sistemas de controlo analógicos 

para os sistemas digitais vieram marcar a transição dos ideais cibernéticos para 

o campo ainda relativamente recente da inteligência artificial. Na arquitectura, a 

inteligência expressou-se nos anos 70 através do Generator, analisado no Terceiro 

Capítulo. Esta obra tornou-se fulcral na definição de interação na arquitectura 

devido à capacidade de inteligência que permitia ao edifício demonstrar iniciativa 

própria, exemplificada através do conceito de aborrecimento formulado por Frazer. 

Apesar do detalhe com que Generator foi delineado, que incluía um sistema de 

controlo inteligente desenvolvido extensivamente por John e Julia Frazer, nada foi 

construído. Nas décadas que se seguiram, os modos de interação como já tinham 

sido definidos tornaram-se confusos, pois a revolução digital introduziu novas 

possibilidades que demoraram a ser traduzidas para o campo da arquitetura.

Só no início do Século XXI, e através do desenvolvimento de modelos digitais 

de programação, auxiliados pelos ideais de inteligência artificial, é que o tema 

da interação na arquitectura foi retomado, mas desta vez através de abordagens 

distintas. Por um lado retomou-se o interesse por ambientes inteligentes, 

abordados previamente por Nicholas Negroponte (Segundo Capítulo), e por outro, 

aprofundaram-se experiências sobre mecanismos cinéticos que materializam a 

adaptação espacial através da interação.

Os espaços e ambientes inteligentes ganharam uma nova vida através do 

desenvolvimento de algoritmos que permitiam aos sistemas de controlo ter circuitos 

de lógica que possibilitassem a aprendizagem e, assim, a interação. Os projetos 

apresentados na segunda metade do Terceiro Capítulo não dependiam da alteração 

espacial para a adaptação, mas sim do controlo de parâmetros como a iluminação, 
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temperatura, energia e água. Deste modo, a inteligência atuava em segundo plano 

e de forma subtil, com intuito de interferir com o mínimo incómodo na vida das 

pessoas. Tal era possível através de interação indireta, que advinha da leitura das 

ações do habitante em reação às ações do sistema. 

O que estas experiências provaram foi que ainda não é possível a aplicação da uma 

inteligência na casa capaz de reconhecer as atividades do dia a dia. Apesar de ser 

possível em ambientes controlados, a sua aplicação real plena ainda está sujeita ao 

desenvolvimento do reconhecimento de atividade através do contexto. Podemos 

então perceber que falta intuição à máquina. Como Nicholas Negroponte afirma, 

“o que eu tenciono dizer é mais importante do que o que eu realmente digo. A intimidade de um 

diálogo pode ser de certa forma medida pela habilidade de cada pessoa reconhecer as intenções da 

outra (...) Infelizmente, intenções podem ser apenas reconhecidas em contexto, aquela condição 

evasiva e omnipresente”1267.

Numa abordagem mais dinâmica da adaptação, que atua através da cinética, 

enquadra-se a proposta da E-motive House, na qual o espaço se transformaria 

consoante a comunicação indireta entre o habitante e o sistema de controlo. Neste 

projecto, lança-se também a ideia de que o sistema inteligente deve ser incutido de 

emoção de modo a ter uma perspectiva sobre o contexto, e abraça-se o tema da 

casa como terceiro elemento da família, como Negroponte descreve no seu livro 

Soft Architecture Machines. No entanto, este sistema nunca foi construído, e as suas 

possibilidade assentam apenas na teoria.

No seguimento desta abordagem, os projectos do grupo Hyperbody, exemplificados 

no terceiro capítulo através do Muscle NSA, focam-se no movimento espacial que 

gera a adaptação. Este grupo visa a utilizar a tecnologia emergente para testar 

novas possibilidades cinéticas de movimento e transformação de materiais, para 

267.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines, [op. cit.], p. 34.

ConClusão



174

A CAminho de umA ArquiteCturA interAtivA

a construção de novos mecanismos e sistemas de controlo capazes de os controlar. 

Fundado em 2000 por Kas Oosterhuis na Universidade de Delft, o Hyperbody “foca-se 

em empregar e avançar técnicas e métodos para desenhar, construir e operar Arquitectura Não-

Standard e Interativa” 268. Os protótipos desenvolvidos não resolvem ainda a adaptação 

no espaço arquitectónico, porém desenvolvem mecanismos que podem no futuro 

ser nele empregues, possibilitando a construção de ambientes que se transformam 

fisicamente para se adaptar às necessidades do homem. Contudo, a materialização 

de uma abordagem interativa destes mecanismos cinéticos ainda é escassa, sendo o 

exemplo que mais se aproxima da interação o InteractiveWall apresentado no quarto 

capítulo. A maioria dos protótipos desenvolvidos neste âmbito assenta em sistemas 

reativos que, apesar de ambicionarem a interação com o homem, ainda carecem de 

inteligência para formular ações indeterminadas.

A lacuna que se observou, até ao terceiro capítulo, na realização de arquitetura 

interativa, existe, por um lado, devido à falta de tecnologia necessária, em particular 

devido às dificuldades encontradas com o desenvolvimento de inteligência artificial e 

com o reconhecimento de atividade. Por outro lado, a indefinição do termo interação 

é também um entrave ao seu potencial desenvolvimento. Apesar da interação ter 

sido bem determinada no campo da cibernética, o termo tem sido muitas vezes 

confundido com o seu parente próximo: a reação.

Husman Haque aborda este tema num artigo de 2007 “Distinguishing Concepts”3269, 

onde expõe e distingue conceitos como a interação e a reação. Este artigo inicia com 

a premissa que “o design interativo tem surgido como o resultado de uma mistura de disciplinas. 

Como consequência, a linguagem que usa tornou-se enevoada – emprestada ou roubada de outro 

sítio com pouca ponderação. Apesar de alguns termos particulares se terem tornado ubíquos, 

os conceitos originais por detrás deles foram perdidos. Isto significa que muito frequentemente eles 

268.    In http://www.hyperbody.nl/about/what/ , consultado em 12/09/2018.
269.    Usman Haque, “Distinguishing Concepts: Lexicons of Interactive Art and Architecture”, [op. cit.].
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não são utilizados conscientemente”4270. Haque defende que a utilização de sistemas 

dinâmicos ou responsivos não torna um ambiente interativo só pelo facto de este 

estar sujeito à participação do público. Este ponto de vista é frequente devido à 

noção generalizada de que toda a arte é interativa “porque cada observador constrói 

a sua experiência pessoal dela”5271. Como consequência, muitos artistas, designers e 

arquitectos usam o termo interativo no sentido do termo reativo. Tal acontece porque 

as relações interativas entre o homem e a máquina são confundidas com relações de 

reação mútua que acontecem através de ciclos pré-programados de ação e resposta. 

Usman Haque alerta que “ao obscurecer a distinção entre interativo e reativo, perdemos uma 

vertente conceptual potencialmente fértil”6272, e adopta um ponto de vista cibernético em que 

a interação “era sobre afectar não só o output em si (em resposta ao input), mas também sobre afectar 

o modo como o output é calculado”7273. Deste modo, a importância do desenvolvimento de 

uma arquitectura interativa prende-se com a criação de ambientes cuja adaptação 

é construída ativamente, interactivamente, e personalizadamente pelos seus 

habitantes, e não apenas através de critérios pré-concebidos pelo operador, o que 

gera uma relação mais produtiva entre o homem e o ambiente que habita.

No ano de 2009, Michael Fox e Miles Kemp publicaram o livro Interactive 

Architecture8274 (cuja segunda edição foi publicada em 2016), no qual definem a 

arquitectura interativa como “construída através da convergência de computação embutida com 

um mecanismo físico que satisfaz a adaptação dentro de uma estrutura de interação. Abrange tanto 

edifícios como ambientes que foram desenhados para responder, adaptar, mudar e ganhar vida”9275. 

Apesar de Fox e Kemp defenderem a existência de uma estrutura de interação 

270.    Usman Haque, “Distinguishing Concepts: Lexicons of Interactive Art and Architecture”, [op. cit.], p. 24.
271.    Idem, p. 26.
272.    Ibidem.
273.    Ibidem.
274.    Michael Fox e Miles Kemp (ed.), Interactive Architecture. New York: Princeton Architectural Press, 2009 

(1ª edição).
275.    Idem, p. 13.
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num ambiente interativo, apoiando a visão acima descrita de Usman Haque10276, 

os autores decidiram excluir conscientemente “projectos de media digital que são de facto 

‘interativos’ ” 11
277, para abordar somente o “físico e o tangível”12

278. Por consequência, e de 

modo a apresentar obras de arquitectura construídas, os casos de estudo que o livro 

apresenta são somente de carácter reativo, ou mesmo prescrito, como esclarecem: 

“A maioria das aplicações [em arquitectura] exibem, contudo, um comportamento baseado em 

funções de inteligência de baixo nível, de resposta e comunicação automáticas”13279.

Do mesmo modo se procedeu ao desenvolvimento do quarto capítulo desta 

dissertação, onde as obras de arquitectura apresentadas são baseadas em sistemas 

de controlo prescritos e reativos. Foi na recta final deste caminho que nos deparámos 

com a realidade de que a arquitectura interativa ainda não existe verdadeiramente. 

A antecipação criada em volta deste tema resultou, contudo, no desenvolvimento 

das tecnologias que a interação embarga, e em experiências que exibem dispositivos 

interativos em ação, apesar destes não conseguirem ainda ser aplicados fora de 

ambientes controlados. Os sistemas de controlo interativos foram assim apresentados 

através de protótipos, instalações e espaços de exposição, cujo intuito se provou ser 

estudar, desenvolver e apresentar o potencial da interação na realização de espaços 

adaptáveis.

Para além da tecnologia, existem questões pertinentes sobre se este será o caminho a 

tomar no âmbito do espaço habitável. No entanto, e até a interação estar presente nas 

nossas vidas, nunca o saberemos verdadeiramente. Nicholas Negroponte reflete em 

1975 sobre a arquitectura responsiva: “Há muito poucos exemplos deste tipo de arquitectura. 

(...) Além disso, existem algumas questões muito sérias sobre se queremos mesmo os nossos ambientes, 

particularmente as nossas casas, responsivos. Enquanto no caso de sistemas de tráfego ou sistemas 

276.   Michael Fox e Miles Kemp (ed.), Interactive Architecture, [op. cit.], p. 13.
277.    Ibidem.
278.    Ibidem.
279.    Ibidem.
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de entrega ligados à saúde poderem ser facilitados, o caso da sala de estar responsiva pode apenas 

ser construída após satisfazer questões muito pessoais de estilo de vida.” 280
14 Agora, mais de 

40 anos depois, a arquitectura responsiva já está a entrar nas nossas vidas, talvez 

devido à nossa procura insaciável por adaptação e personalização. Talvez daqui a 

40 anos possamos refletir sobre a forma como a arquitectura interativa se enquadra 

no nosso dia-a-dia, tornando a arquitectura numa extensão cada vez mais próxima 

de nós mesmos.

Tali Krakowsky, refletindo sobre as palavras de Reyner Banham: “as implicações 

[da tecnolgia] na arquitectura são óbvias. Se até agora o fascínio com a tecnologia nos levou a 

popular os nossos espaços com ar-condicionado, micro-ondas, fios de cabo e telefone, televisões e 

outros brinquedos digitais, num futuro muito próximo – à medida que a tecnologia se torna mais 

disponível, poderosa, de baixo custo, desejada e intuitiva – a nossa arquitectura vai absorvê-la no 

seu tecido, como um tijolo na parede.” 28115

280.    Nicholas Negroponte, Soft Architectural Machines, [op. cit.], p. 132.
281.    Tali Krakowsky In https://segd.org/interactive-architecture , colsultado em 09/07/2018.
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