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Resumo
Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de doutorado dedicada ao
estudo de metodologias abertas de design voltadas para a criação de
equipamentos interativos e intervenções urbanas em contextos complexos.
Inicialmente abordamos o tema da complexidade nos espaços urbanos
destacando sua inerente heterogeneidade de usos, ocupações e apropriações
segundo a visão de autores como Venturi, Certeau, Morin, Jacobs. Em seguida
destacamos correntes artísticas que incorporam procedimentos abertos
analisando brevemente suas estratégias. Finalmente apontamos dois exemplos
que partilham o espaço urbano.
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Abstract
This article presents part of a doctoral research devoted to the study of
open design methodologies focused on the creation of interactive urban
interventions in complex contexts. Initially we address the issue of
complexity in urban spaces highlightins its heterogeneity of uses and
appropriations according to Venturi, Certeau, Morin and Jacobs. Then
highlight artistic movements that incorporate open procedures
reviewing their strategies. Finally we point out two examples that
appropriate the urban space
Keywords: open art, complex systems, interactive design
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INTRODUÇÃO
Reconhecendo a complexidade de nossas cidades
A cidade contemporânea é um sistema complexo permeado por
modos de organização que variam do cautelosamente projetado ao
espontaneamente criado. Durante muito tempo, as ocupações informais,
improvisadas e espontâneas foram consideradas um erro de urbanização,
e uma ameaça aos valores normativos pré-definidos do planejamento.
Mais recentemente tem sido dada maior atenção a estas manifestações
ocasionais, emergentes, como algo inerente ao comportamento humano e
aos seus modos de convívio, apropriação, uso e ocupação dos espaços.
Entender a cidade enquanto um sistema complexo constituído por
múltiplos níveis de relação e interação social implica considerá-la em
sua própria heterogeneidade, seus hibridismos e seus paradoxos.
Notadamente nos grandes centros urbanos atuais, a complexidade de
formações, organizações e modos de apropriação revelam as constantes
tensões entre sistemas formais e informais, planejados e espontâneos,
demandando dos planejadores estratégias cada vez mais abertas,
articuladas e sobretudo adaptáveis tendo em vista a incorporação da
diferença, o fortalecimento da coexistência e a valorização qualitativa
da experiência urbana.
Para conduzir uma abordagem desta natureza, propomos aqui
uma revisão de como inúmeras manifestações artísticas e científicas
surgidas na segunda metade do século XX vieram incorporando o
movimento, o tempo, a diferença, o acaso, o improviso enquanto
aspectos inseparáveis de nossa realidade, antecipando e fundamentando
outras várias manifestações que hoje vêm se tornando mais presentes na
arquitetura e no design.
Relações da complexidade com o pensamento urbano
Edgar Morin nos auxilia a circunscrever conceitualmente um
sistema complexo ao afirmar que:
“a complexidade não compreende apenas quantidades de unidades
e interações, ela compreende também incertezas, indeterminações,
fenômenos aleatórios, sempre tem relação com o acaso. Mas não
se reduz à incerteza, é a incerteza no seio de sistemas ricamente
organizados. Sistemas semi-aleatórios cuja ordem é inseparável
dos acasos que a concernem. Mistura de ordem e desordem”
(Morin, 2003: 35).

Transpondo-se a definição de Morin ao contexto urbano,
veremos que ela se fundamenta uma vez que cidades não são sistemas
caóticos, mas sim sistemas auto-organizados, resultantes de uma imensa

quantidade de interações em um regime não-centralizado, distribuído.
Nos sistemas complexos, componentes fundamentais se renovam sem,
com isso, provocar mudanças muito significativas no conjunto sistêmico.
Isso condiz com a colocação de Gordon Cullen de que uma cidade é
mais do que o somatório de seus habitantes (Cullen, 1996: 07).
Considerando as pessoas componentes fundamentais de um sistema
urbano, sua ações e interações respondem a um determinado contexto
sócio-econômico, político e cultural dinâmico, heterogêneo e em
constante transformação. Mesmo com a transição de gerações de
pessoas, essa organização tende a perdurar como estrutura referencial.
Steven Johnson considera que a vitalidade de uma cidade
depende desta interação ocasional entre pessoas, e que é justamente a
constância destes feedbacks que reconfiguram o comportamento dos
próprios indivíduos (Johnson, 2003:70). A noção de complexidade no
pensamento urbano orienta-se em direção oposta ao pensamento
ortodoxo modernista baseado no determinismo, controle e
estandartização. Robert Venturi questionou incisivamente o tipo de
proposta seletiva e exclusivista elaborada por Mies Van Der Rohe em
sua doutrina do "menos é mais", ainda nos anos de 1970. Venturi
condenava esta ideologia alegando que ela não dava espaço para o
fragmento, a contradição, a improvisação e para a tensão que tudo isso
produz (Venturi, 1995: 17).
O espaço público como lugar da complexidade
Historicamente os espaços públicos são considerados os lugares
que oferecem maior potencial de interação entre indivíduos num
contexto urbano. Denominados por muitos autores como espaços da rua,
eram locais de aprendizado político baseado na prática permanente da
negociação informal como parte do exercício da cidadania. Apesar da
explosão das cidades industrializadas, da fragmentação dos tecidos
urbanos, do capitalismo globalizado, da produção em massa, da ênfase
no deslocamento, da instrumentalização das práticas sociais e de
inúmeros fatores que enfraqueceram a importância dos espaços públicos
ao longo do século XX, o pensamento contemporâneo tende a assumir
esta fragmentação e complexidade como aspectos inseparáveis da
experiência urbana, buscando recuperar de forma contextualizada
práticas de enraizamento, apropriações concretas e o sentido de lugar.
Ou seja, apesar de toda tentativa de controlar, cercar, cercear o
ocasional, o espontâneo e o indeterminável da vida urbana, autores
reconhecem que isso empobrece a experiência interpessoal conduzindo o
sujeito urbano a um vazio existencial monótono e sem significado
coletivo.
Ao contrário, as práticas da rua são, para Michel de Certeau,
táticas, ou seja, fundadas numa relação com o ocasional, o
circunstancial, improvisadas, e que ultrapassam os limites que possíveis
determinações possam fixar para seu uso (Certeau, 2011: 97). Segundo o
autor, estabelecemos uma relação dialógica com os lugares tal qual
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fazemos em uma conversa, uma dialética articulada em cima da ocasião,
do momento, da conveniência. Assim como num diálogo, as maneiras de
se frequentar um espaço público acontecem a partir de uma narrativa
fragmentada, de um tempo acidentado (Idem: 281). Assim, a evolução
de uma cidade pode ser entendida em parte como um processo
emergente criativo (Cariani, 1997: 06), no qual elementos primitivos se
recombinam espontaneamente em função do contexto, reestruturando as
relações que darão origem às próximas gerações. As práticas cotidianas,
os valores simbólicos, conexões sociais, vínculos que criamos, podem
ser considerados resultados emergentes de uma organização anterior que
veio sendo progressivamente modificada, adaptada e atualizada.
O comportamento tático posto por Certeau pode ser associado
com a noção de vivência. Rasmussen concorda com a idéia de que a
vivência dos espaços pode ser entendida como uma espécie de
performance, considerando o arquiteto aquele que deve "projetar o
palco, o qual deve ser adaptável o suficiente para acomodar
improvisações (Rasmussen, 2002: 12). Jane Jacobs usa uma metáfora
similar para se referir à inerente vitalidade das ruas das cidades: "o ballet
de uma boa calçada urbana nunca se repete de um lugar para o outro, e
em qualquer lugar está sempre repleta de improvisações (Jacobs, 1972:
50).
A prática da improvisação é encontrada com frequência em
gêneros artísticos dedicados à performances espontâneas, de
comportamento emergente, valorizando o vínculo dialógico entre artistas
e entre estes e o contexto da obra. Outras práticas abertas na arte também
favorecem a participação, colaboração, o diálogo podendo trazer boas
referências para o design e a arquitetura.
Referências das vanguardas artísticas
Algumas experiências artísticas levantadas até este momento
mostraram-se relevantes enquanto respostas práticas para contextos
dinâmicos, espontâneos e adaptativos. Para conduzir esta análise, cabe
introduzir o conceito de obras abertas, desenvolvido por Umberto Eco.
O autor inicialmente pondera que toda obra de arte é aberta, e mesmo
aquelas que estão completas formalmente (ou “fechadas”) permanecem
com suas relações internas abertas a uma série virtualmente infinita de
leituras possíveis (Eco, 2010: 64). A abertura interpretativa pode ser
maior ou menor. Temos: 1) aquelas que veiculam uma mensagem direta
e controlada, cujo referencial é denotativo, a que denominamos
figurativas; 2) aquelas cujo significado se abre a uma série de
conotações que superam em muito o que ela denota: obras abstratas,
conceituais.
Contudo, nos interessa mais especificamente obras cuja abertura
também incorpore um nível formal, podendo assumir diversas
organizações e funções imprevistas, adaptando-se a contextos e
circunstâncias do entorno.

As obras em movimento
Os mobiles [fig.01] de Alexander Calder e a Metamatic [fig.02]
de Jean Tinguely inauguram uma categoria que Eco denomina obras em
movimento. Nestas, a abertura encontra-se no nível do movimento físico,
no campo de possibilidades que oferecem para serem “completadas”
formalmente pelo interator. Júlio Plaza adota definição similar: obras
com abertura de segundo grau (Plaza, 2000: 15), onde o interator vê-se
induzido à manipulação formal e à exploração estrutural do objeto
artístico e do espaço por ele conformado.

[fig.01]

[fig.02]

Plaza considera ainda como pertencentes a esse conjunto os
penetráveis [fig.03] de Hélio Oiticica, obras da Op-Art de artistas como
Yaacov Agam [fig.04], Jesus Rafael Soto, as esculturas cinéticas de
Naum Gabo [fig.05] e ainda obras do concretismo brasileiro como
Waldemar Cordeiro e Lygia Clark.

[fig.03]

[fig.04]

[fig.05]

A obra destes artistas contribuíram para a incorporação do
ocasional, do circunstancial, do movimento bem como para a ativação
do interator, até então apenas observador. Plaza aglutina tais qualidades
no gênero arte participativa, mais especificamente uma participação
ativa e perceptiva. No entanto, foi com as primeiras manifestações de
arte eletrônica que a participação do interator ganhou potência e
complexidade, encaminhando-se ainda superficialmente
rumo à
interatividade.
2ª Jornada de Pesquisa do LabVisual. FAUUSP, 8 e 9 de novembro de 2012

As obras participativas
Foi durante as décadas de 1960 e 1970 que as linguagens
eletrônicas se incorporaram ao âmbito artístico ampliando a capacidade
das obras de se apresentarem em múltiplas versões. São referenciais os
trabalhos Videoplace [fig.06] de Myron Krueger, e The Virtual Museum
[fig.07] e Legible City [fig. 08] de Jeffrey Shaw. Estas obras já se
configuravam como obras abertas eletrônicas, navegáveis, cujo suporte
principal era composto por telas e circuitos que atualizavam seu
conteúdo em função da participação do interator.

[fig.06]

[fig.07]

[fig.08]

Os recursos eletrônicos complexificaram os níveis de abertura, e
ampliaram o campo de possibilidades ao introduzir novos recursos que
incluem mídias sonoras, visuais, sensores, transmissões de rádio, etc. As
obras Variations V [fig.09] e Imaginary Landscape No. 4 [fig.10] de
John Cage eram performances em tempo real que exploravam a
indeterminação através do uso destes recursos de modo a sempre
produzir resultados diferenciados em função da hora e do local onde se
realizava. Cage buscava o descontrole na execução da obra, admitindo
acasos, indeterminações e a participações externas.

[fig.09]

[fig.10]

Grupos como E.A.T. agregavam engenheiros e artistas, como
Billy Kluver e Robert Rauschenberg, no intuito de investigar como a
visão artística poderia influenciar e dar um direcionamento mais humano
para os avanços tecnológicos. Lucinda Childs investigou o sonar
Doppler, Deborah Hay as plataformas de controle remoto, Rauschenberg
os transmissores infravermelhos, Yvonne Rainer os walkie-talkies, John

Cage as fotocélulas, e assim por diante. As performances realizadas no
evento 9evenings produziram diversos exemplos de como as obras
podem apreender informações do entorno, transformá-las, e devolvê-las
ao ambiente, resignificadas, e em fluxo contínuo. Nesse sentido, deram
enorme contribuição técnica para artistas investigarem outras
possibilidades de abertura e participação, criando aptidões para que as
instalações percebessem o que ocorre ao redor delas.
À medida que aprofundamos as análises das obras abertas
eletronicamente, percebemos que a dimensão formal da obra vai
perdendo importância, substância, tornando-se paulatinamente um
suporte. Grande parte da referencialidade destas obras passa a ocupar um
local não-físico, das memórias, das imagens e das projeções. Plaza
considera que, para tais manifestações artísticas, cujos referenciais
principais são imateriais, a abertura ocorre no momento em que o
espectador age sobre o fluxo de informações, interage com o ambiente
digital, percorre a rede, participando assim dos atos de transformação e
criação (Plaza, 2000: 21). Torna-se assim necessário avançar sobre a
definição participativa em direção às artes permutacionais.
As obras permutacionais e cibernéticas
Em um contexto paralelo às investigações performáticas dos
artistas citados anteriormente, houve uma série de iniciativas realizadas
por arquitetos, cientistas, físicos e matemáticos que também buscavam,
num contexto acadêmico, meios para potencializar a ação criativa
através dos sistemas eletrônicos. No entanto, no lugar de utilizarem
recursos de mídia, focaram no desenvolvimento de dispositivos
cibernéticos (Reichardt, 1969: 05). Em exposição intitulada Cybernetic
Serendipity (trad.: Acaso Cibernético), em Londres 1968, três seções
apresentavam: a) gráficos, animações, filmes e músicas geradas por
computador; b) ambientes cibernéticos, robôs de controle remoto e
máquinas que pintavam; e c) máquinas demonstrando o uso do
computador em processos cibernéticos (Idem: 05).
Algumas aspirações da exposição eram:
. criar meios para que pessoas com pouca habilidade artística
pudessem ter o prazer de produzir e explorar obras de arte com o auxílio
do computador;
. explorar processos eletrônicos tais como: padrões geométricos,
interpolações, gráficos matemáticos, plotagens, processos estocásticos,
processamento de dados, permutações, replicações, recursões;
. aplicar tais processos para gerar: coreografias programadas,
música eletrônica, poemas computadorizados, pinturas, filmes, e até
mesmo projetos de arquitetura.
Os fundamentos teóricos para tais investigações repousavam nos
princípios da cibernética de Norbert Wiener. A cibernética tratava em
termos gerais do estudo do controle e da comunicação nos animais e nas
máquinas, mas sempre numa perspectiva de mudança. Como uma
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informação é passada se um sistema a outro e como ela é processada e
devolvida? Como o constante feedback entre sistemas que dialogam
podem ser estudados, analisados e aplicados em máquinas e sistemas
artificiais?
Merece destaque o projeto Musicolour Machine [fig.11] de
Gordon Pask, cujas contribuições são enormes para o desenvolvimento
de sistemas abertos adaptativos. Foi concebido como um conjunto de
sensores, microfones e telas que, ligadas a um computador central,
visava dar suporte à improvisação de um bailarino em tempo real.
Possuía tanto a qualidade de interação endógena quanto exógena, ou
seja, conseguia perceber as ações do bailarino (gestos, movimentos,
sons) e ao mesmo tempo autoregulava-se em função da frequência dos
movimentos e dos padrões que eles geravam. Pask buscava criar uma
máquina que pudesse improvisar ao mesmo tempo que o bailarino,
produzindo um feedback recíproco entre ambos. Ele elaborou um
sistema com metas não-especificadas (underspecific goals), ou objetivos
em-aberto, que fossem sendo criados na medida da ocasião e da
necessidade, ou seja, a máquina era capaz de "ouvir e aprender".

[fig.11]

[fig.12]

O alcance de trabalhos como de Pask chega até os dias atuais,
servido como referência para o desenvolvimento de obras que se
comportam como verdadeiros sistemas inteligentes e adaptativos. As
obras começam a ser analisadas pelo seu comportamento, ou seja, em
como ela transforma a si mesma a partir do que recupera do entorno.
Os sistemas complexos adaptativos
Para que se comportem de modo cada vez mais complexo,
algumas manifestações artísticas recentes dedicam enorme importância
aos algoritmos. Algoritmos são funções programáveis de dispositivo
eletrônico que permite associar, de forma finita e bem especificada,
ações com regras e condições. Normalmente não são visíveis, apenas
percebemos os resultados de suas ações quando postos em
funcionamento, como no caso do clássico Game of Life [fig.12] de John
Conway, de 1971, um dos primeiros exemplos a explorar a visualização
de algoritmos.

Os algoritmos transformam exponencialmente os níveis de
abertura de uma obra de arte, eles não apenas cumprem um número
enorme de funções, mas também são capazes de redefinir suas regras,
aproximando-se da noção de uma inteligência artificial, ou aos moldes
de Pask, perceber e aprender. Muito ainda há para ser alcançado até a
criação de um sistema inteligente aos moldes humanos, mas alguns
exemplos artísticos mostram avanços significativos no comportamento
destes sistemas.
Nos trabalhos Eden [fig.13] (2004) de John McCormack ou
Verbarium [fig.14] (1999) de Sommerer & Mignonneau encontramos
exemplos de sistemas desenvolvidos para evoluir a partir de critérios e
condições do ambiente em que se encontram. O aprendizado dos
sistemas ocorre na medida em que as metas dos algoritmos se atualizam
a partir das experiências anteriores, ou seja, ao perceber uma perturbação
dos critérios do ambiente, eles são capazes de alterar sua estrutura e
assim se adaptar.

[fig.13]

[fig.14]

Curiosamente, estes sistemas são capazes de apresentar
comportamentos emergentes, inesperados, imprevistos. Neste sentido,
ações semelhantes de um interator podem desencadear comportamentos
diferentes por parte da obra, surpreendendo aquele que interage. Na
instalação Eden, o movimento e a presença das pessoas afetam as
condições ambientais e consequentemente o encaminhamento dos
agentes que coordenam o sistema. Para Laurentiz, o diferencial deste
trabalho é o modo como o sistema 'descobre' subjetivamente
comportamentos interessantes ao longo de sua própria evolução
(Laurentiz, 2003: 51),
Transpondo as referências para espaços públicos
Considerando esta breve linha do tempo, reconhecemos que as
investigações artísticas têm muito a contribuir para a arquitetura e o
design no desenvolvimento de instalações interativas, com graus
diferenciados de abertura, e que possam ser incorporadas em espaços
públicos, devido às suas características complexas abordadas
anteriormente. Algumas transposições para espaços públicos realizadas
recentemente ajudam a construir um panorama de como as instalações
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interativas podem agregar valor a estes ambientes, tirando partido da
espontaneidade, improvisação e contingência.
Em seu projeto Body Moves [fig.15], Rafael Lozano-Hemmer
utiliza uma variedade de equipamentos para recontextualizar edifícios e
ambientes urbanos a partir do rastreamento do movimento das pessoas.
Suas chamadas arquiteturas relacionais problematizam fatos culturais
locais numa exibição multimídia que utiliza o próprio contexto como
suporte. O conceito relacional tece uma correlação ao que Nicholas
Bourriaud definiu como estética relacional: práticas artísticas que
surgem como um campo fértil de experimentações sociais, esboçando
utopias de proximidade, criando novos espaços de convívio e novos
tipos de contato com objetos culturais. Almejam, segundo o autor, um
aprender a habitar melhor o mundo, em vez de tentar construí-lo a partir
de uma idéia pré-concebida da evolução histórica (Bourriaud, 2009: 18).
O ambiente gerado em Body Moves demanda papel ativo dos interatores
na apropriação e criação de paisagens espontâneas. O artista reconhece o
espaço da rua como um lugar-em-aberto, dinâmico, e não como um
receptáculo inerte para atividades sociais.

[fig.15]

Concebida como uma grande instalação flutuante, a obra Open
Burble [fig.16] de Usman Haque paira sobre os espaços urbanos a
procura de sinais eletromagnéticos. Aborda o universo das
conectividades, das comunicações interpessoais, percebendo e tornando
visível para as pessoas todo um espectro de sinais de celulares, rádio,
televisão que coordenam e dão identidade à nossa condição urbana atual.
Como um grande órgão sensitivo capaz de perceber estímulos
eletromagnéticos, Open Burble nos coloca diante de um enfrentamento
visual da nossa condição urbana midiatizada, cujas relações de
proximidade se alteram drasticamente dando lugar ao que Paul Virilio
coloca como “unidade de tempo e sem unidade de lugar” (Virilio, 1999:
16). Apesar de revelar um quadro de desterritorialização das relações
sociais, cada vez mais transferidos para redes imateriais, este projeto,
por outro lado, consegue criar uma situação social temporária
interessante dada pela agregação de pessoas reunidas para experiênciála.

[fig.16]

Conclusões e próximos passos
Entendemos o conhecimento científico como um emaranhado
interdisciplinar, cabendo a cada disciplina buscar referências em outras
áreas, entendê-las em seu contexto original e realizar transposições para
campos específicos de cada uma delas. O processo de pesquisa tem
buscado incorporar muitos conceitos pertencentes a campos artísticos
porque reconhecemos neles um caráter especulativo e propositivo que
antecipa muitas questões científicas para projetos de arquitetura e
design.
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