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Resumo: 
 
Esse artigo busca discutir mais profundamente uma série de questões surgidas ao longo 
da disciplina Hipermídia e Interatividade II do curso de pós-graduação em Poéticas 
Visuais da ECA/USP, e que aproximam diferentes campos do conhecimento tais como: 
arquitetura, cibernética, design, artes interativas, sistemas complexos, todos eles 
gravitando ao redor de uma questão central: a crítica às teorias e processos que 
sustentam a produção de ambientes interativos na atualidade.  
 
Introdução  
 
A concepção, produção e experiência de ambientes interativos é assunto de interesse 
para diversos profissionais incluindo arquitetos, designers, artista e mesmo urbanistas, 
uma vez que tais ambientes têm se tornado parte integrante da paisagem das metrópoles 
atuais. Neste texto será dado um recorte conceitual ancorado em abordagens que se 
contextualizam com o pensamento filosófico destes profissionais que consideramos aqui 
pertencentes à cultura do projeto e intervenção. A isso reforça-se o fato do autor deste 
artigo estar em processo de elaboração de tese de doutorado na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, cujo tema é pesquisar no âmbito dos sistemas 
eletrônicos técnicas e estratégias de projeto que potencializem a improvisação no uso e 
na concepção de ambientes arquitetônicos.  
 
1 – A metrópole como sistema complexo organizado e emergente 
 
As bases teóricas atuais acerca da metrópole contemporânea não pode prescindir de um 
entendimento aprofundado relativo à complexidade e aos modos espontâneos de 
organização. A concepção de ambientes, espaços e intervenções em um sistema 
complexo como grandes metrópoles deve considerar suas formações hibridas e 
heterogêneas, modos de organização contraditórios e muitas vezes paradoxais, e toda 
uma rede dinâmica de acontecimentos, ações e interações. Entender a cidade enquanto 
um tecido complexo constituído de múltiplas relações inseparavelmente associadas 
constituintes do nosso mundo fenomênico é também reconhecer a limitação de métodos 
projetuais de intervenção que tentam abordá-la ou controlá-la em sua totalidade. Edgar 
Morin nos auxilia a circunscrever conceitualmente a noção de 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).  

 
No entanto, cabe distinguir uma metrópole enquanto um sistema complexo auto-
organizado, ou seja, resultante de uma imensa quantidade de interações em um regime 
não-centralizado, mas distribuído. Em um sistema auto-organizado, os componentes 
constituintes fundamentais se renovam constantemente sem, com isso, provocar 



	  
mudanças muito significativas no sistema1. No caso de uma metrópole, seus 
constituintes são as pessoas que nela vivem e interagem através de equipamentos, outros 
sistemas, infraestruturas, espaços físicos e não-físicos.   
 
Se uma metrópole pode ser considerada um organismo complexo auto-organizado 
repleto de interações em diferentes níveis, quais estratégias seriam melhores para se 
fazer intervenções que potencializem tais interações?  Para responder a essa questão é 
importante entender mais a fundo quais são estes níveis de interação e como eles podem 
ser trabalhados em contextos urbanos.  
 
2 - Níveis de interatividade em uma metrópole 
 
A interatividade em um contexto urbano deve ser compreendida a partir de diferentes 
níveis com os quais as pessoas relacionam umas com as outras e como elas se 
apropriam de toda a “interface” que é uma cidade. Entre estes níveis podemos 
considerar:  
a) das conexões sociais (relações interpessoais, vínculos de proximidade e convivência); 
b) aspectos fenomenológicos (percepção dos espaços, cognição);  
c) demandas funcionais (serviços, práticas cotidianas);  
d) deslocamento (mobilidade, acessibilidade, percursos);  
e) valores culturais e simbólicos (identidade, memória, contexto).  
Estes exemplos não pretendem encerrar as incontáveis camadas de interação num único 
esquema, mas destacar que é exatamente a sobreposição dinâmica destas camadas que 
constitui o valor existencial dos ambientes urbanos. Assim, um espaço que nos 
potencializa esse tipo de apropriação existencial tendemos a considerá-lo um lugar.  
 
Steven Johnson (2003:70) considera que a vida da cidade depende de uma interação 
acidental entre pessoas que não se conhecem, e que o feedback entre eles altera o 
comportamento dos indivíduos. Entre a grande parte dos críticos de arquitetura, o lugar 
que mais oferece potencial para o encontro, o acidente e o imprevisto é a rua, 
circuscrevendo toda esfera de espaços abertos, públicos, livres. Esta pode ser uma razão 
pela qual uma parte significativa de instalações de arte “interativa”, das quais falaremos 
mais adiante, estejam na rua. 
 
Essas práticas da rua são, para Michel de Certeau (2011: 97), do modo  tático, ou seja, 
fundadas numa relação com o ocasional, improvisadas, ultrapassando os limites que as 
determinações dos objetos e locais fixaram para seu uso. Segundo o autor, 
estabelecemos uma relação dialógica com os lugares tal qual fazemos em uma conversa, 
uma lógica articulada em cima da ocasião, do momento, da conveniência. Assim como 
num diálogo, as maneiras de se freqüentar um lugar acontecem a partir de uma narrativa 
fragmentada em um tempo acidentado (CERTEAU, 2011: 281). São relações 
multifomes, improvisativas, de ordem local e contextual, que não podem ser 
confundidas com aleatórias uma vez que pressupõem de uma série de códigos e ações 
preexistentes.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Diferentemente, poderíamos ainda ter sistemas complexos organizados, tais como máquinas e 
computadores ou ainda sistemas complexos desorganizados, nos quais muitos agentes interagem sem 
criar nenhum comportamento de nível superior. Ver (MORIN, 2003: 31) e (JOHNSON, 2003, 35).   



	  
O entendimento destas práticas torna-se mais claro a partir das considerações relativas à 
emergência criativa de Peter Cariani, notadamente ao se referir aos primitivos. Os 
códigos e ações preexistentes seriam os elementos primitivos do processo a partir dos 
quais surgem sucessivas improvisações que os recombinam espontaneamente dando 
origem a novos primitivos (CARIANI, 1997: 06). A relação estrutural dos antigos 
primitivos com o contexto reconfigura-se com o surgimento dos novos, assim como os 
efeitos do contexto nestes últimos, e assim o processo sempre se renova. 
 
As práticas da rua são orientadas por situações e comportamentos preexistentes que 
constituem seus primitivos. No entanto, eles se recombinam a partir dos níveis de 
interação que estabelecemos em nosso cotidiano: novos percursos, novas conexões 
sociais, novas práticas, novos valores simbólicos que atribuímos, novos vínculos que 
criamos, etc. O espaço praticado da rua está repleto de improvisações.  Por essa razão a 
consideramos um espaço que incorpora a complexidade, dotado de estruturas 
fundamentais que são moventes, adaptativas. 
 
Embora as abordagens teóricas relativas à complexidade e à emergência estejam 
contribuindo significativamente para o entendimento da dinâmica de uma metrópole, 
ainda nos perguntamos: mas como se pensar projetos e intervenções em contextos 
indeterminados, espontâneos? Numa perspectiva como de Morin, a resposta certamente 
não estaria em “arrumar a casa”, nem tentar ordenar a complexidade, muito menos 
simplificá-la rejeitando o acidente, o acaso, o individual. Algumas experiências 
artísticas citadas ao longo da disciplina nos mostraram possibilidades de resposta 
prática, lançando uma luz a essa questão. Tais obras despertam o interesse em função da 
atenção dada à interdependência entre níveis distintos de apropriação por parte do 
interator e por assumirem posturas mais conciliatórias com relação ao contexto. 
Poderíamos considerá-las num primeiro momento como obras abertas, utilizando a 
referência de Umberto Eco, que por serem propositalmente inacabadas, demandam 
interação. Elas serão tratadas com mais propriedade ao longo deste artigo.  
 
Grande parcela da cultura de projetos e intervenções na arquitetura ainda é refratária à 
idéia de se abrir ao indeterminado, ao improviso, ao espontâneo, e todos outros 
fenômenos que fogem à racionalidade e ao cálculo. Caio Vassão pondera que o conceito 
de emergência ainda é difícil e controverso porque toca naquilo de mais fundamental 
num processo de projeto: controle sobre o resultado das intenções projetuais (VASSÃO, 
2010: 68). O paradigma tradicional da cultura de projetos atribui muito mais ênfase em 
níveis práticos e funcionais, que podem ser mais controlados, determinados e não 
ameaçam a segurança e a certeza da forma.   
 
O arquiteto Robert Venturi publicou em 1966 Complexidade e Contradição em 
Arquitetura, livro que trata fundamentalmente de uma crítica aos modelos de projeto 
calcados no controle e determinismo dos espaços e funções. Venturi acredita que não 
existem leis fixas em arquitetura e o arquiteto deve determinar o que deve funcionar e o 
que é suscetível de ajuste, adaptação (VENTURI, 2004: 43). Ele já antecipava desde 
aquele momento a necessidade de ser conceber obras abertas, projetos e espaços apto a 
admitir com naturalidade o surgimento de situações imprevistas, improvisações e 
comportamentos emergentes. Em suas palavras: 
 

“gosto mais dos elementos híbridos do que dos "puros", mais dos que são fruto de 
acomodações do que dos limpos, distorcidos em vez dos "diretos", ambíguos em 



	  
vez de articulados, perversos tanto quanto impessoais, enfadonhos tanto quanto 
"interessantes", mais dos convencionais do que os "inventados", acomodatícios em 
vez de excludentes, redundantes em vez de simples, tanto vestigiais quanto 
inovadores, inconsistentes e equívocos em vez de diretos e claros. Sou mais 
favorável à vitalidade desordenada do que à unidade óbvia”. (VENTURI, 2004: 01) 

 
Muito da crítica de Venturi estava direcionada à corrente formalista de projeto que 
obteve grande expressão a partir da década de 1920 e ficou conhecida como Estilo 
Internacional. Venturi considerava que os projetos resultantes dessa corrente eram 
esteticamente muito poderosos exatamente pelo fato de ignorarem inúmeros problemas 
em outros níveis, tais como: orientação solar, manutenção, conforto térmico, 
privacidade, modos de ocupação, etc.  
 
Ao situarmos as críticas de Venturi na atualidade, percebemos que ainda é muito 
comum a sistematização da forma, a determinação das funções, ignorância ao contexto 
local, padronização dos modelos, que encerram os projetos em limites rígidos de 
adaptação. Isso não significa necessariamente que o oposto seja adequado. Existem 
situações problemáticas nos projetos muito abertos ao indeterminado, ao acaso e à 
emergência, como é o caso das ocupações sub-urbanizadas. Muitas favelas funcionam 
como quadros de ocupação emergente, bottom-up, agenciadas por um enorme número 
de moradores e comerciantes que, por não receberem nenhuma instrução de nível mais 
alto, geram situações extremamente inadequadas para o convívio social. Assim, é 
necessário um equilíbrio intermediário entre os dois opostos na forma de intervenções 
que agenciem um quadro de informalidade, adaptação e evolução orientado à melhoria 
da qualidade de vida.  
 
3 – O entendimento de uma obra aberta no contexto da arte 
 
No âmbito artístico atual é possível reconhecer inúmeras contribuições para a discussão 
de como pode ser possível elaborar instalações e obras abertas. Muitos dos exemplos 
vistos ao longo da disciplina e escolhidos aqui para análise têm grande potencial para se 
tornar equipamentos urbanos interativos que requalifiquem o ambiente onde se instalam 
oferecendo níveis diferenciados de apropriação pelas pessoas. Para isso muitos artistas 
vêm recorrendo aos novos recursos eletrônicos e suas qualidades combinatórias, 
dinâmica e adaptativa.  
 
É importante, contudo, ter conhecimento de que a discussão acerca das obras abertas é 
bastante anterior ao momento atual e remontando às vanguardas artísticas dos anos de 
1950 em diante, num momento de busca pela superação da contemplação artística.   
 
Umberto Eco considera 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). Dentre elas o 
autor descreve dois modelos:  
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.  
 



	  
Em ambos os modelos, o autor trata da abertura em um nível interpretativo por parte 
daquela que a observa. Neste sentido, podemos considerar como ponto de partida para 
tratar de abertura e, paralelamente interatividade, os mobiles (fig.01) de Alexander 
Calder, ou ainda a Metamatic (fig.02) de Jean Tinguely. Elas inauguram uma categoria 
que Eco denomina obras em movimento. Nelas, a abertura encontra-se num nível físico, 
no seu movimento, no campo de possibilidades que elas oferecem para serem 
“completadas” formalmente pelo até então observador. Autores como Julio Plaza 
preferem adotar uma definição diferente: obras com abertura de segundo grau 
(PLAZA, 2000: 15), na qual o observador se vê induzido à manipulação formal e à 
exploração estrutural do objeto artístico e do espaço por ele conformado. O autor 
considera ainda como pertencentes a esse conjunto os penetráveis de Hélio Oiticica, 
obras de Op-Art de artistas como Yaacov Agam, Jesus Rafael Soto, as esculturas 
cinéticas de Naum Gabo e ainda obras do concretismo brasileiro como Waldemar 
Cordeiro e Lygia Clark. Todos esses artistas contribuíram para a discussão do papel 
ativo do observador-manipulador enquanto alguém que estruturalmente interfere, 
apropria e participa da construção da obra. Plaza define esta confluência de trabalhos e 
correntes como pertencentes ao gênero arte participativa. Muitas delas inclusive já 
incorporavam a discussão acerca da espontaneidade, indeterminação e na capacidade de 
improvisação da obra em contextos diferentes.    
 

      
 (fig. 01)                   (fig. 02) 
 
Considerando que as obras participativas foram realizadas em meados das décadas de 
1950 e 1960, foi ao final da década de 1960 e durante os anos 1970 que elas sofreram 
forte impulso com o desenvolvimento das linguagens eletrônicas, ampliando 
enormemente a sua capacidade de combinação e de se apresentarem em múltiplas 
versões. São referenciais os trabalhos Videoplace (fig.03) de Myron Krueger, e The 
Virtual Museum (fig.04) e Legible City (fig. 05) 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 agora observador-configurador.  
 



	  

   
(fig. 03)        (fig. 04)      (fig. 05) 
 
Ocorre que ao tratarmos de obras abertas eletronicamente, o que antes era considerado 
manipulação formal vai perdendo substância, matéria, tornando-se apenas um suporte. 
Toda a referencialidade destas obras começa 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.  
 
A investigação de processos artísticos que adotavam sistemas eletrônicos se desdobrou 
em exposições inovadoras como 9evenings e Cybernetic Serendipity, realizadas em 
Nova York (1966) e Londres (1968), respectivamente. A primeira, organizada por 
Robert Rauschemberg e Billy Kluver, reuniu diversos grupos de artistas e técnicos em 
eletrônica com objetivos voltados para a elaboração de performances híbridas de dança, 
música, teatro, happenings operacionalizadas com dispositivos eletrônicos como 
projeções de vídeo, transmissões sonoras wireless e sonares. Em Variations V (fig.06), 
John Cage, Merce Cunningham e David Tudor realizaram uma performance em que os 
movimentos dos bailarinos eram capturados por antenas e sensores que disparavam 
vários tipos de sons e imagens em projeções. O foco deste trabalho não era a engenharia 
eletrônica em si, mas de que modo ela potencializava reações espontâneas, 
improvisações e situações inesperadas. Já a segunda exposição contou com um número 
maior de cientistas, matemáticos e estudiosos da cibernética, e seu foco era mostrar 
exemplos de como a arte permutacional poderia potencializar uma ação criativa. A obra 
Musicolour Machine (fig.07) de Gordon Pask deu contribuições enormes para a idéia de 
sistemas abertos adaptativos.  
 

        
(fig. 06)          (fig. 07) 
 



	  
Concebida para fomentar a criatividade, a obra de Pask também reconhecia movimentos 
de um dançarino e sons da platéia através de sensores eletrônicos e um microfone, para 
depois “responder” a elas através de uma sequência de imagens projetadas (PASK, 
1971:80). O mais interessante neste trabalho era a existência de um complexo sistema 
de filtros independentes capazes de identificar padrões nos tipos de inputs recebidos e 
então se auto-ajustar para os próximos ciclos. A cada ciclo a máquina se tornava mais 
adaptada aos padrões detectados.  
 
Os trabalhos de Pask e Cage, dentre muitos outros contemporâneos a eles, introduziram 
outros níveis de abertura e possibilidade interativa, bem como iniciaram uma discussão 
acerca da capacidade adaptativa das obras e instalações de arte em contextos 
diferenciados de uso e apropriação. Neste sentido, são de grande importância as 
definições de Edmond Couchot acerca da interatividade exógena e endógena. 
 
A interatividade exógena é caracterizada pela habilidade de um sistema reagir com 
informações externas a ele em tempo real (COUCHOT, 2003: 32), ou seja, no caso das 
obras de Pask e Cage, capturando as ações dos bailarinos tais como: movimento, 
aceleração, gestos, sons, presença, e transformando-as em novas referências, como as 
imagens projetadas. A interatividade endógena é a capacidade do sistema de perceber 
estas informações, processá-las, gerar uma resposta e, mais importante, se auto-ajustar 
em função do tipo de padrão detectado nos movimentos, gestos, sons, etc (COUCHOT, 
2003: 30). Assim, um sistema endógeno é capaz de “ouvir e aprender”, produzindo 
respostas que não são automáticas ou previstas. Essa capacidade estava presente apenas 
na obra Musicolour Machine de Pask. Esses avanços vão contribuir muito para o 
entendimento destas obras de arte enquanto sistemas.  
 
A capacidade de se constituir como um sistema auto-regulatório e adaptativo abre um 
novo e complexo universo para o que até então era considerado uma arte permutacional, 
dentro de um campo ampliado das artes interativas. Estas obras-sistemas não apenas se 
modificam num nível estrutural-formal, mas também incorporam memória, 
comportamento, percepção do ambiente, assumindo ainda processos de aprendizado 
complexos e refinados, próximos aos dos humanos (COUCHOT, 2003: 29).  
 
Considerando o desgaste que se instala no termo interatividade, atribuído a um universo 
de obras participativas, reativas, permutacionais, Couchot prefere considerar estas 
últimas produções adaptativas como dotadas de uma segunda interatividade 
(COUCHOT, 2003: 34) fazendo jus às qualidades de autonomia e aprendizado que não 
estavam presentes nas anteriores. Usman Haque parece concordar com Couchot ao 
afirmar que, realmente, todos os objetos feitos pelo homem oferecem a possibilidade de 
interação, e que ela pode ser entendida, grosso modo, como um modo de estruturar a 
relação entre pessoas e os objetos projetados para elas (Haque, et. al, s. d.: 01). Sendo 
assim, poderíamos considerar as obras com capacidades de autonomia e aprendizado 
como artes interativas de segunda ordem. Retomando as considerações de Peter 
Cariani, sistemas interativos de segunda ordem são teoricamente capazes de demonstrar 
comportamento emergente criativo, ou seja, aprendem com a experiência, alteram sua 
estrutura interna de forma autônoma, criam novas entidades, e geram comportamentos 
imprevisíveis (CARIANI, 1997: 07). Estariam elas a caminho de uma interação plena 
com o humano? Seriam estas as qualidades dos equipamentos necessários para situações 
complexas como as metrópoles? Como implementá-los?  
 



	  
4 – Instalações interativas para uma metrópole contemporânea  
 
Cada dia mais as obras interativas vêm ocupando espaços fora das galerias e museus, e 
se tornando mais presentes em nosso cotidiano urbano. Uma das razões é que na rua 
elas encontram um ambiente extremamente dinâmico que as alimenta de informações e 
retroage com suas proposições artísticas. Dentre muitos trabalhos apresentados e 
discutidos ao longo da disciplina, três deles foram selecionados para análise em função 
de uma boa relação que estabelecem com diferentes níveis de apropriação urbana.  
 
4.1 – Body Moves – Rafael Lozano-Hemmer 
 
O projeto Body Moves (fig.08) é formado por uma série de instalações temporárias 
elaboradas por Rafael Lozano-Hemmer utilizando como matéria-prima imagens 
rastreadas por computador de pedestres numa determinada cidade. Após ter sua silhueta 
rastreada, as pessoas têm seu contorno projetado em uma grande fachada de uma 
edificação localizada imediatamente ao lado de onde as pessoas se encontram. O 
sistema central da instalação começa então a acessar um banco de informações 
previamente registradas da edificação em questão e às projeta dentro das silhuetas das 
pessoas na mesma fachada. Estas informações são: dados culturais do edifício, 
programas de atividades, eventos históricos e políticos importantes, retratos de outras 
personalidades, etc. A sobreposição destas informações cria na fachada um metacenário 
da edificação, abrindo-se para livres apropriações do seu conteúdo.  Ao mesmo tempo, a 
sobreposição das silhuetas de várias pessoas dá margem a diferentes “jogos” entre elas, 
como um palco de atores desconhecidos que improvisam juntos.  
 

 
(fig. 08) 
 
Lozano-Hemmer buscou incorporar ao projeto uma alternativa de apropriação de 
pessoas e espaços urbanos que fugisse dos tradicionais sistemas de vigilância e ao uso 
exacerbado de propagandas comerciais veiculadas pelas grandes projeções. Neste 
sentido, tece uma crítica ao papel regulador das tecnologias e à proliferação de imagens 
espetacularizantes nos espaços públicos.  
 
O artista denomina seu trabalho de arquiteturas relacionais, convidando o público a 
performaticamente imaginar e construir corpos arquitetônicos e urbanos alternativos 
(FERNÁNDEZ, 2007: 79). Com relação ao modo de participação das pessoas Maria 
Fernández comenta: 
 

“A atenção da maior parte das pessoas foca-se menos nos retratos do que em suas 
sombras projetadas. Participantes com grandes sombras exercem um poder maior, 
ameaçando e brincando com as sombras menores (...) São geradas brincadeiras 
espontâneas entre estranhos em uma atmosfera carnavalesca que domina a praça 



	  
durante o funcionamento da instalação. A obra demonstrou que mesmo sociedades 
de controle são capazes de engajamentos divertidos, mesmo efêmeros” 
(FERNÁNDEZ, 2007: 83). 

 
A obra relacional de Lozano-Hemmer faz uma referência direta 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).  
 
Aos moldes das experiências artísticas pregressas, o ambiente criado por Lozano-
Hemmer demanda um papel ativo dos visitantes para dele apropriar e criar novas 
significações. Entende o espaço da rua como um espaço aberto e dinâmico e não como 
um receptáculo inerte para atividades sociais.  
 
4.2 – Open Burble – Usman Haque 
 
Concebida como uma grande instalação flutuante, a obra Open Burble (fig.09) 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. A obra é um espelho 
dos processos de telecomunicação, processo com os quais nos relacionamos, 
interagimos, e depositamos uma grande parcela de nosso tempo cotidiano. Composta 
por uma rede de carbono que reúne balões de hélio, sensores, LEDs e celulares, a 
nuvem brilhante rapidamente se torna uma nova referência na paisagem da cidade, 
criando ao seu redor uma centralidade temporária para as pessoas que passam.   
 

 
(fig. 09) 
 
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). As luzes que formam a instalação sofrem interferência de sinais presentes em suas 
imediações, podendo ser dos celulares das próprias pessoas presentes. 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 experiênciá-la.   



	  
 
4.3 – Spots – Realities:United 
 
Aproveitando da vitalidade da Potzdammer Platz em Berlin, a obra Spots (fig.10) 
acopla-se à fachada de um antigo edifício convertido em escritórios como uma segunda 
pele de lâmpadas que formam um grande telão que pode ser visto a grandes distâncias. 
Ao contrário da maioria dos telões que se acoplam às fachadas de prédios, Spots busca 
veicular um conteúdo que não esteja associado a propagandas comerciais, interesses 
privados e conteúdos controlados.  
 

 
(fig. 10) 
 
Mark Garcia situa o trabalho num universo intermediário entre a arquitetura, design, art 
e marketing, voltado para um enriquecimento do contexto e dos interesses públicos e 
não apenas a sua exploração enquanto mercado consumidor (GARCIA, 2007: 50). Para 
isso, transmite programas de arte durante seis dias da semana e em apenas um veicula 
propagandas como fonte de financiamento do conteúdo artístico.  
 
5 – O metadesign enquanto método para projetos de intervenção  
 
Durante todo o período da disciplina houve mais perguntas do que respostas acerca de 
como entender e trabalhar com a interatividade. No entanto, um tema certamente 
contribuirá para estruturar um pensamento voltado para projetos de intervenções e 
instalações com maior grau de abertura nas áreas de arquitetura e design: metadesign. 
Este método pressupõe uma visão de mundo não plenamente determinável, que 
reconhece a emergência como fator fundamental da cultura e entende que se projetar em 
contextos dessa natureza implica em se projetar “entidades complexas” (VASSÃO, 
2010: 15). Tomando como referência Gerhard Fischer e Elisa Giaccardi, “em um mundo 
imprevisível, improvisação, evolução e inovação são mais do que um capricho, mas 
uma necessidade” (FISCHER; GIACCARDI, 2004: 05). Além de construir bases e 
fundamentos conceituais mais ajustados à natureza complexa dos espaços humanos, o 
metadesign também considera uma incorporação tecnológica sem excessos, mas 
suficientemente equilibrada para obter bons resultados em diferentes níveis de 
apropriação.    
 
Fischer e Giaccardi tratam do metadesign enquanto uma estrutura conceitual que 
oferece suporte à criação de estratégias, processos e sistemas abertos, considerando o 



	  
engajamento ativo dos usuários na criação de objetos e artefatos voltados para o uso 
humano (Idem, 2004: 17). Estes autores centram suas considerações sobre metadesign 
ao redor de projetos de aplicativos de alta funcionalidade (high functionality 
applications) para computadores, mas deixam em aberto muitas considerações que 
podem ser transpostas para projetos de escalas maiores. Exemplo disso são conceitos 
como projeto centrado no usuário (user centered design), projeto participativo 
(participative design), projeto de ambientes orientados ao domínio (domain-oriented 
design environments), que conotam uma preocupação em explorar níveis diferenciados 
de experiência dos ambientes para além das funções práticas rumo às fenomenológicas, 
intersubjetivas, afetivas. Acreditamos que um conjunto equilibrado destas funções são 
essenciais para a constituição de um ambiente interativo aberto, tomando como 
horizonte a construção de um lugar arquitetônico. 
 
É possível perceber que a valorização de elementos contextuais, do devir das práticas 
cotidianas, das constantes improvisações, são elementos presentes no metadesign, que 
procura nos recursos computacionais evolutivos e adaptativos as condições necessárias 
para um diálogo ativo e significativo com o comportamento humano.  
 
No que se refere à aproximação de escalas e campos de atuação diferentes do 
metadesign, não podemos deixar de destacar a intenção em se projetar situações 
relacionais (relational settings), conceito apropriado por Lozano-Hemmer em Body 
Moves, muito presente nas instalações de arte contemporânea, e também fundamental 
para a concepção dos ambientes arquitetônicos. Fischer e Giaccardi explicam que os 
sistemas relacionais fazem parte de um método de conceber sistemas interativos 
projetando o espaço-entre (in-between) usuários e sistemas. Sistemas relacionais 
deixam em aberto algumas lacunas do processo de interação para serem preenchidas à 
medida do seu uso, permitindo, teoricamente, uma espécie de oportunismo criativo e 
não-planejado (Ibidem, 2004: 17).  
 
Vassão considera que pensar projetos não-determinísticos, no qual o imprevisto é algo a 
ser promovido, é uma atitude ética frente à alteridade. O autor considera que a 
ubiqüidade dos sistemas computacionais como parte inseparável de nosso ambiente 
urbano demanda um entendimento acerca da ecologia dos objetos e informações: “um 
conjunto de entidades que compõem o ambiente em que vivemos, e cujas relações não 
podem ser desfeitas sem alterar definitivamente a própria constituição das entidades e 
do próprio ambiente” (VASSÃO, 2010: 43). Tais considerações nos fazem lembrar dos 
primitivos de Peter Cariani, elementos fundamentais de um ambiente emergente 
criativo.   
 
6 - Conclusão 
 
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. A cidade é, 
por natureza, um campo multidisciplinar de estudo, estando presente direta ou 
indiretamente em quase todas as áreas do conhecimento.  
 
O trabalho de pesquisa que realizamos na arquitetura, urbanismo e design tem buscado 
incorporar muitos conceitos pertencentes a outros campos que auxiliem a compreender 
essa complexa entidade urbana, extremamente problemática e cheia de paradoxos. Não 



	  
apenas entender, mas principalmente elaborar, criar, projetar, redesenhar soluções para 
esses problemas que respondam não apenas a funções práticas mas também a aspectos 
intersubjetivos, identitários e cognitivos. Para isso recorremos aos teóricos da 
complexidade pelo fato de oferecerem um modo de abordagem que não recusa os 
métodos tradicionais restritos à lógica clássica do controle, do determinismo, 
formalismo, mas reconhecem suas limitações e buscam novos horizontes para o 
exercício do pensamento e da ação prática. Alguns autores entendem que pensamento e 
ação são inseparáveis, e nós acreditamos neles igualmente.  
 
Meu posicionamento inicial na pesquisa de doutorado era tentar mostrar que nosso 
comportamento cotidiano é improvisacional, e que mesmo espaços deterministas são 
apropriados de forma improvisacional. Sempre ao investigar processos de improvisação 
nos meandros artísticos surgem traços de práticas abertas, que apesar de conformarem 
objetivos específicos da cada modalidade, são utilizadas com uma mesma 
intencionalidade. Esta disciplina me ajudou a trazer muitas noções da prática artística 
que de alguma forma corroboraram uma noção de abertura que venho defendendo na 
prática da arquitetura e design através dos princípios da emergência, das escritas não-
sequenciais, transclusões, convergência, das obras potenciais, do corpo como interface, 
interatividade afetiva, entre muitas outras que ainda estou tentando entender em seu 
contexto para, quem sabe, conseguir transpor.  
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