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2. RESUMO ABSTRACT 

A partir dos anos 60, as mudanças de opinião sobre o 
espaço, que iam de encontro das exigências funcionais em 
sentido estrito, tinham como principal argumento uma 
nova possibilidade para o objeto construído, na qual este 
pudesse representar algo além dos propósitos intencionais. 
Na visão de Christopher Alexander, a arquitetura poderia 
representar tantos papéis quanto possível, a fim de 
beneficiar os usuários individuais. Isso permitiria que cada 
usuário reagisse a ele à sua própria maneira, 
interpretando-o e atribuindo-lhe valores estéticos e 
simbólicos para, enfim, integrá-lo ao seu ambiente. 
Apoiando-se na noção de complexidade descrita segundo 
os digramas construtivos de Christopher Alexander, esta 
pesquisa propõe investigar possibilidades para os 
processos interpretativos em arquitetura, produzindo 
instâncias gráficas intermediárias entre ideia e o objeto 
arquitetônico a partir de um modelo baseado em agentes. 
Estes modelos podem ser definidos como estratégias 
computacionais que buscam estabelecer padrões 
comportamentais coletivos a partir da modelagem da ação 
de entidades autônomas. 

Palavras-Chave: Processos interpretativos em arquitetura; 
Christopher Alexander; Agent-based model. 

From the 1960s, the vision about the problem 
of space, in opposition to the functionalism in 
architecture, had as main argument a 
possibility for the constructed spaces that 
representing something beyond intentional 
purposes. From Christopher Alexander's point of 
view, architecture could play as many roles as 
possible to benefit individuals. That idea allows 
the users to react to spaces in their way, 
interpreting it and assigning aesthetic and 
symbolic values to integrate it into their 
environment. Based on the notion of complexity 
described according to the 'construction 
diagrams' proposed by Christopher Alexander, 
this research proposes to investigate 
possibilities for interpretive processes in 
architecture, producing intermediate instances 
between the idea and the spaces from an 
agent-based model computer. These models 
can be defined as computational strategies that 
we seek to establish collective behavioral 
patterns from the modeling of the action of 
autonomous entities. 

Keywords; Architectural design process; Christopher 
Alexander; Agent Based Model 
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3. INTRODUÇÃO 
 

“Cada padrão pode existir no mundo apenas na medida em que 
é suportado por outros padrões[...]” 

------ Christopher Alexander 

As décadas de 50 e 60 consolidaram a expansão científica e econômica em alguns países, o que culminou na 

efervescência de um desenvolvimento tecnológico mundial. Na área de Arquitetura e Urbanismo, surgiram 

pensamentos progressistas que buscavam romper vínculos com formas de pensamento tradicionais. Grupos 

de arquitetos, como o Archigram, no Reino Unido, e os Metabolistas, no Japão, se inspiraram em tecnologia 

como forma de expressão para criar projetos hipotéticos. Motivados por inovações das áreas de transporte 

e comunicação, as criações desses arquitetos refletiam uma transição de conceitos vindos de outras gerações 

para novos modos de pensamento. De acordo com Silva (2004), a partir dos anos 1960, noções clássicas como 

rigidez ou durabilidade foram acrescidas de reflexões abstratas, como a mutabilidade dos espaços. Algumas 

expressões desse raciocínio puderam ser vistas nos pavilhões mundiais de Montreal, em 1967, e de Osaka, 

em 1970.  

As mudanças de opinião sobre o espaço, que iam de encontro das exigências funcionais em sentido estrito, 

tinham como principal argumento uma nova possibilidade para o objeto construído, na qual este pudesse 

representar algo além dos propósitos intencionais. Na visão de Alexander (1977) a arquitetura poderia 

representar tantos papéis quanto possível, a fim de beneficiar os usuários individuais. Isso permitiria que 

cada usuário reagisse a ele à sua própria maneira, interpretando-o e atribuindo-lhe valores estéticos e 

simbólicos para, enfim, integrá-lo ao seu ambiente. Conforme explicaram mais recentemente Dawes e 

Ostwald (2017), essa ideia tornou os problemas de estruturação do espaço substancialmente complexos, 

tanto nas escalas urbanas, quanto no interior dos edifícios, o que dificultou uma resposta epistemológica 

para estes tipos de problemas.   

Os textos seminais de Alexander (1964; 1965; 1977) estão entre os tratados mais lidos de arquitetura e 

apresentam paralelos pensadores de outras áreas como Lewes, que identificou padrões comportamentais 

biológicos, e Chomsky, que desenvolveu a gramática generativa para a área da linguística. Estas ideias 

encontraram muita fecundidade no mundo da computação, uma vez que a noção algorítmica subentende a 

linguagem de padrões. Vassão (2010) confirma que os processos de estruturação do espaço a partir de 

tratamentos que ele denominou de “para-formais” foi um dos pontos de partida para o desenvolvimento do 

computer-aided design1 nos anos 60, que tinha como principal característica a decomposição de geometrias 

em padrões, a fim de convertê-los em algoritmos capazes de gerá-las (SUTHERLAND, 1963).   

 
1 Pode ser traduzido como “projeto assistido por computador” (T. do A.). Optou-se pelo uso da expressão em inglês e 
sua sigla CAD, em virtude da ampla difusão na área de Arquitetura. Não deve ser confundido com o aplicativo 
AutoCAD (Autodesk, Inc.). 
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Embora padrões e algoritmos sejam um campo fértil para a modelagem dos problemas atuais, estas noções 

não adentraram os escritórios de arquitetura logo que foram desenvolvidas. Conforme explicou Mitchell 

(1975), a maioria das realizações com o CAD nos anos 1970 e 1980 se dedicavam a explorá-lo como uma 

ferramenta de representação. Já as atividades de síntese do design ficaram restritas às universidades norte-

americanas, que naquele período, eram os únicos lugares que possuíam computadores com capacidade de 

processamento compatível com esta atividade (CELANI, 2002).  

A partir dos anos 1990, os arquitetos começaram a explorar modelos computacionais com origens na 

computação natural2 como uma alternativa aos problemas de estruturação do espaço (COATES, et al., 1996). 

Nessa fase, BATTY (2005) utilizou um modelo baseado em agentes para a simular alguns fenômenos de 

inteligência coletiva3. Holland (2006) explica que estes modelos são definidos como estratégias 

computacionais que buscam padrões comportamentais de entidades coletivas a partir da modelagem da 

ação de indivíduos autônomos (agentes) e dá como exemplo o algoritmo standard ant-clustering. Conhecido 

como SACA, este algoritmo se inspira no sistema de percepção das formigas, a fim de simular o mecanismo 

de coordenação de ações conhecido como estigmergia. Em insetos como formigas ou cupins, o feromônio é 

um tipo de estigmergia que possibilita a comunicação entre os indivíduos a partir de substâncias químicas 

liberadas no ambiente. O SACA expressa em uma malha bidimensional a ação “aleatória” das formigas em 

pegar ou deixar alimentos, a partir da densidade de feromônios identificados em sua vizinhança (Figura 1). 

Atualmente, o SACA tem sido utilizado como mecanismo de tomada de decisão dos robôs (LUMER e FAIETA, 

1994; SHERAFAT, DE CASTRO e HRUSCHKA, 2005). 

Figura 1: Implementações do 
algoritmo SACA. Malha 
bidimensional que define uma 
vizinhança, à esquerda. 
Diferentes condições de 
percepção da estigmergia 
artificial, em A, a formiga 
decide não recolher 
suprimentos que estão 
disponíveis; em B, o 
recolhimento máximo acontece 
em função da escassez do 
entorno, à direita. Fonte: Adaptado de Sherafat, De Castro e Hruschka, (2005). 

No âmbito nacional, pesquisas recentes utilizaram modelos baseados em agentes para gerar cenários 

urbanos virtuais.  Santos et al. (2014) e Netto et al. (2018) buscaram produzir modelos dinâmicos capazes de 

 
2 Computação natural é um ramo da Ciência da Computação destinado a estudar, compreender e aplicar padrões 
complexos encontrados na natureza, a fim de desenvolver novas tecnologias e aperfeiçoar sistemas já existentes (DE 
CASTRO e VON ZUBEN, 2005). 

3 Inteligência coletiva (do inglês, swarm inteligence) é um termo cunhado por Beni e Wang (1989) no âmbito da 
robótica para descrever sistemas que apresentam comportamento coletivo, descentralizado e auto-organizado. 



[EDITAL PIBIC CNPQ 2020] PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                                            4 

 

 

representar um sistema em que a mobilidade de indivíduos constrói pontos imprevisíveis de aglomeração do 

espaço. A partir de regras e procedimentos estatísticos estas pesquisas demonstraram haver ordens ocultas 

nestes sistemas e até formas não triviais de inteligência coletiva. Isso leva a crer em uma possiblidade 

inexplorada para o entendimento de outros processos complexos a partir destes sistemas computacionais, o 

que Zimmerman (2006) definiu como “conjecturas sobre realidades não possíveis que suscitam trajetórias 

possíveis para a construção de uma outra realidade”, ainda que estes sistemas não sejam exatamente 

simuladores confiáveis e realistas. 

Apoiando-se na noção de complexidade descrita segundo os digramas construtivos de Christopher 

Alexander, esta pesquisa de caráter exploratório propõe investigar possibilidades e limitações para os 

processos interpretativos em arquitetura a partir de um modelo baseado em agentes. A partir de um filtro 

teórico e uma implementação algorítmica, espera-se extrair conclusões mais precisas sobre o real potencial 

deste tipo de computação na interpretação dos problemas de estruturação do espaço, sem perder de vista 

a redução científica proposta. 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo construir um modelo computacional capaz de emular padrões 

estabelecidos por Christopher Alexander, a fim de desenvolver novos métodos de delineamento dos 

problemas de estruturação do espaço. 

De maneira mais específica, estabelecem-se os seguintes objetivos: 

a. Introduzir o uso da tecnologia nos processos de decisão em arquitetura; 

b. Entrelaçar parâmetros de projeto sob o prisma da computação; 

c. Explorar alternativas para as concepções plásticas por meio da simulação computacional;  

d. Compreender e promover a compreensão sobre os sistemas complexos a partir de sua visualização; 

e. Ampliar o espectro de possibilidades criativas no contexto da arquitetura contemporânea. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

Uma grande parcela das mudanças experimentadas pela arquitetura nos últimos vinte anos são decorrência 

do avanço das ciências da informação, mas são também, sobretudo, uma mudança no entendimento destas 

ciências. Desde dos anos 2000, os arquitetos têm se preocupado cada vez mais em utilizar o bom 

desempenho como um princípio norteador do projeto, embora este viés não seja privilégio dos 

computadores. Kolarevic e Malkawi (2005) explicam que essa conduta sempre esteve presente na obra de 

arquitetos como Antoni Gaudí, Henz Isler e Frei Otto, mas, segundo esses autores, a disponibilidade atual de 
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programas de simulação facilitou enormemente a incorporação dos resultados das análises de desempenho, 

em especial, o ambiental e o estrutural, por se tratarem de variáveis objetivas e de fácil computação. No 

entanto, a retroalimentação dos resultados dessas análises dentro de um processo criativo, que não possui 

uma sequência linear, implica, em geral, na adoção de condutas projetuais recursivas. 

Já as simulações cognitivas do processo de projeto são escassas. Certamente, uma das mais conhecidas é o 

diagrama de bolhas de Le Corbusier, que propunha uma instancia intermediária entre a ideia e a disposição 

de ambientes, estabelecendo uma relação de proximidade sem representar de fato uma planta de edificação. 

No mesmo sentido, Veloso (2013) explica que Christopher Alexander se apropria dos elementos abstratos de 

mediação que possibilitam ao projetista assegurar a adaptação entre a forma e os diversos requerimentos. 

Em ambos os casos, Corbusier e Alexander buscam reunir em suas interpretações um método de projeto, 

sem, contudo, se abster da heurística do projetista. O desafio de tornar visualmente manipulável este tipo 

de raciocínio seria de fato, uma abordagem diferenciada. 

Ainda que com limites ainda não estão claramente mensurados, as iniciativas programáticas com modelos 

dinâmicos podem funcionar como alternativas à reunião simultânea dos conteúdos, concretos e abstratos, 

durante os processos criativos em arquitetura. Embora a linguagem de padrões propostas por Christopher 

Alexander não representem todas as alternativas ou retroalimentações possíveis, seu estudo exploratório 

abre a possibilidade de conjecturas ainda não pensadas sobre o processo de projeto, podendo levar ainda, a 

uma maneira diferente de entendimento dos processos de estruturação do espaço.  

5. MÉTODO 
 

Desde a publicação de Groat e Wang (2013) os métodos científicos de simulação passaram a ter um papel 

pragmático dentro da pesquisa em arquitetura, principalmente por possibilitar a construção de hipóteses 

sobre as condições reais a partir de cenários virtuais. Dentro desse contexto, esta pesquisa propõe uma 

redução científica qualitativa fundamentada em uma estratégia de simulação, com delineamento indutivo, 

no qual se estabelece como premissa a linguagem de padrões proposta por Christopher Alexander como 

alternativa para os problemas de estruturação do espaço. O critério de seleção desta linguagem de padrões 

como uma amostra, do ponto de vista científico, se deu em virtude da pressuposição de suas características 

computáveis. 

De maneira sistemática, organizou-se o método segundo três estratégias de procedimentos táticos, cujas 

disposição clássica do Design Science Research4 proposta por Dresch et al. (2015), resumidamente 

representada por fases sequenciais de requisitos, implementação e avaliação, é substituída aqui pela 

 
4 Pesquisa em design (T. do A.), utilizado na forma nativa, em inglês, por Dresch et al. (2015) nesta publicação em 
língua portuguesa.  
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característica principal de cada grupo, respectivamente: 1) redução qualitativa: a partir de um processo de 

prospecção de dados na literatura, pretende-se explorar a natureza dos diagramas construtivos de 

Christopher Alexander, buscando padrões consistentes, como sequências ou regras de associação (Figura 

2a), a fim de detectar relacionamentos sistemáticos e utilizá-los como inputs; 2) modelagem e simulação: 

com base neste filtro da literatura, planeja-se implementar estes relacionamentos utilizando linguagens de 

programação, a fim de construir um modelo baseado em agentes (Figura 2b), que permita visualizar estas 

interações de maneira dinâmica; 3) inferências e legitimidade: conclusões sobre possibilidades e limitações 

do sistema proposto a partir de um exercício de projeto (Figura 2c), no qual se pretende computar variáveis 

elencadas em um problema de estruturação do espaço, sobre o qual se pretende construir hipóteses, ou 

outputs, sobre questões passíveis de investigação. 

Na Figura 2 ilustra-se o método proposto de maneira topológica, fazendo uma analogia entre a linguagem 

de padrões proposta por Alexander (1964; 1965; 1977) e alguns polígonos. Imaginando que estes padrões 

fossem quadriláteros, das suas associações seriam destacadas apenas estas formas geométricas. Estas 

formas seriam utilizadas como suprimentos para um modelo baseado em agentes, por meio do qual as 

linguagens e suas associações pudessem ser exploradas de maneira visual. Por fim, seria estabelecido um 

exercício de projeto no qual as variáveis sejam computadas segundo o modelo computacional desenvolvido, 

a fim de observar as alternativas projetuais produzidas.  

Figura 2: Organização 
do método científico, 
com base nas 
estratégias 
qualitativas e de 
simulação, 
apresentadas por 
Groat e Wang (2003), 
além da proposta de 
avaliações e testes 
apresentada por 
Dresch (2015) no 
delineamento do 
design science 
research. 

 
Fonte: Autora 
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A partir dessa configuração metodológica, estabeleceram-se as seguintes táticas vinculadas a cada uma das 

três estratégias: 1) redução qualitativa: investigação da literatura nos livros-base de Christopher Alexander, 

bem como suas interpretações em anais de conferências e periódicos específicos e buscas em bibliotecas 

digitais como Google Scholar, Citeseer Library, Scopus, Science Direct, PubMed, Scielo, Portal de Periódicos 

CAPES, além de uma procura por novos estudos do tema; 2) modelagem e simulação: as ferramentas 

computacionais serão o Rhinoceros 3D (McNeel, Inc.) em retorno gráfico aos scripts produzidos em 

linguagens de programação diagramáticas nas extensões Grasshopper3D e Quelea, está última, uma 

biblioteca de funções classes geométricas destinada ao desenvolvimento de modelos baseados em agentes. 

Além disso, serão utilizadas linguagem em C++ para realização processos como laços de eventos e 

recursividade; 3) inferências e legitimidade: exercício de projeto utilizando a ferramenta desenvolvida, 

estabelecendo condições de contorno para um problema de estruturação do espaço a partir de variáveis 

concretas e abstratas. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS E DIVULGAÇÃO 

As estratégias apresentadas exigem uma gama de conhecimentos oriundos de outras áreas, como lógica, 

matemática e computação científica, a fim de permitir o entendimento e a manipulação dos conceitos de 

projeto na dimensão pretendida. Espera-se, por meio do aprimoramento intelectual, sedimentar estes 

conhecimentos, a fim de atingir o melhor cenário dentro das limitações enfrentadas, explicitando as 

aprendizagens adquiridas, por meio de workshops e divulgação em meio digital.  Desse modo, espera-se 

traduzir as questões abstratas desta pesquisa em códigos computacionais abertos e visuais, seus métodos de 

construção, bem como outros possíveis registros e avaliações, disponibilizados gratuitamente nas 

plataformas  

A partir de um levantamento das palavras-chave desta pesquisa nas bases de dados científicas, 

estabeleceram-se algumas possibilidades para a divulgação dos resultados com base nas classificações 

fornecidas pela CAPES (2020). Tanto em conferências, quanto em periódicos, buscaram as comunicações com 

abordagem e temas contemporâneos sobre métodos de projeto. Em âmbito nacional, os periódicos V!rus 

(A2), Cadernos ProARQ (A3) e PARC (B1) são alternativas que buscam estimular condutas emergentes neste 

assunto, assim como as conferências bianuais Projetar e SBQP. No âmbito internacional, conferências e 

periódicos com foco específico conjunto nos temas computação e arquitetura são as alternativas mais 

adequadas, dentre elas, as conferências ligadas a Architectural Computing e seu periódico IJAC (A1). Em 

momento oportuno, serão discutidas estas possibilidades, tendo em vista a evolução e dos experimentos 

produzidos.  

 



[EDITAL PIBIC CNPQ 2020] PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                                            8 

 

 

7. CRONOGRAMA 
 

Quadro 2: Cronograma de atividades proposto para os anos de 2020 e 2021. 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estratégia 1 redução qualitativa: linguagem de 
padrões fornecida por uma pesquisa de pós-
graduação em andamento 

   
         

Investigação da literatura ● ● ●          
Identificação das linguagens de padrões  ● ●          
Separação analítica  ● ● ● ●        

Estratégia 2 modelagem e simulação: programação 
do modelo baseado em agentes 

  
       

   

Requisitos, análise e design  ● ● ●         
Desenvolvimento e implementação   ● ● ● ● ● ● ● ●   
Avaliação e pré-testes         ● ●   

Estratégia 3 inferências e legitimidade: exercício 
de projeto difusão dos resultados 

         
   

Exercício de projeto         ● ● ●  
Crítica e construção de hipóteses          ● ●  
Comunicações científicas           ● ● 

Observação: as cores representam apenas uma predominância da estratégia, por isso, suas táticas apresentam sobreposições.  
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