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1. INTRODUÇÃO 

A discussão que norteia o objeto desse estudo surge a partir da reflexão 

despretensiosa sobre o cenário atual dos cursos de arquitetura e urbanismo, e suas 

problemáticas no que diz respeito aos processos de projeto, frente às novas 

realidades tecnológicas (ainda com pouca abertura às experimentações no contexto 

abordado) e as mudanças que as mesmas têm configurado nas relações sociais e 

econômicas, por sua vez, interferindo também na produção do espaço urbano 

contemporâneo e suas possibilidades alternativas de composição.  

Historicamente, a tecnologia tem sido base de catalisação de novas ideias na 

arquitetura (KLINGER, 2007 apud. PUPO, 2009), e de transformação nos métodos1 

como são concebidos a construção e a projetação em diversos âmbitos de produção 

da cidade (engenharia, design, etc..). Um exemplo disso, são os desenhos 

bidimensionais, que em processos tradicionais, são meios de representação e 

comunicação em arquitetura, e que hoje, não se constituem como solução única de 

compreensão espacial, tanto na fase inicial quanto na fase final de um projeto. Com o 

apoio da tecnologia, a representação tridimensional e as maquetes físicas, 

melhoraram de forma significativa essa comunicação, e ampliaram as noções de 

escala, materialidade e processos construtivos inerentes ao projeto, que por métodos 

bidimensionais, talvez não fossem evidenciados. Essa comunicação, conforme 

aponta PUPO (2009), é de suma importância para o êxito do projeto, melhorando a 

qualidade do produto final e reduzindo tempo de custos e execução do mesmo. No 

que diz respeito a esta última afirmação, percebemos a importância que tal contexto 

exerce sobre a produção da arquitetura, bem como no ensino do projeto. 

A recente inserção e utilização de técnicas como a prototipagem rápida e a 

fabricação digital por meio dos Fab Labs2, assim como os softwares de tecnologias 

parametrizadas, utilizados em simulações tridimensionais na indústria criativa e na 

arquitetura, tem auxiliado nas transformações desses processos de criação e projeto, 

e engendrado novas formas e possibilidades de se construir e materializar o objeto de 

concepção (PUPO, e CELANI, 2008).  Com a popularização desse conceito de 

espaço, inicialmente difundido em um Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos 

                                                           
1 Método segundo Pazmino (2013), se configura como um caminho para se atingir uma finalidade 
compondo várias técnicas, a fim de constituir uma sistemática de trabalho, organização e rigor em seu 
desenvolvimento, gerando soluções inovadoras e melhorias nos projetos, e logo, na qualidade das 
construções 
2 Laboratório de Fabricação Digital 



(EYCHENNES e NEVES, 2013), empresas e universidades brasileiras com diferentes 

ações de pesquisa e trabalho, incorporaram a ideia e passaram a oferecer a 

comunidade, a abertura às experimentações, propagando a cultura maker3 como 

parte de um sistema inovador nos processos criativos. 

Em 2015, um mapeamento feito na América do Sul por Sperling et. al. (2015) 

com o objetivo de demonstrar o estado da arte da fabricação digital, apontou que os 

mesmos se organizam em duas linhas significativas: a atuação focada em 

desenvolvimento tecnológico e a atuação direcionada ao desenvolvimento social e 

ambiental, sendo que de um total de 240 cadastrados em uma plataforma integrada, 

no Brasil, 22 possuem ações voltadas para a área de Arquitetura (vinculados ou não 

à rede MIT Fab e Rhino Fab), sendo a maioria implantados em Instituições de ensino 

superior.  

Observou-se então o crescimento de forma exponencial da implantação dessas 

estruturas nos centros de ensino, com sua concentração de instalação maior na região 

sudeste do país (SPERLING et. al. 2015), sendo em grande parte, com linhas de 

ações incorporadas ao desenvolvimento tecnológico da arquitetura, embora os 

mesmos também desenvolvam atividades interdisciplinares de pequena e grande 

escala, além de projetos voltados à extensão universitária por meio de cursos, 

workshops, eventos e exposições. 

Tais informações, nos permite à uma série de reflexões e questionamentos, 

tanto no que diz respeito ao exercício de projeto nas escolas de arquitetura frente a 

essas possibilidades, tanto com relação a produção do espaço enquanto forma 

matéria. O laboratório de fabricação digital no contexto abordado tem tido seu uso 

aplicado à um espaço de experimentação de fato? Tem se assumido como um 

ambiente que abriga o processo de projeto no ensino de arquitetura? As relações entre 

professores e alunos estão sendo modificadas e ganhando uma nova atmosfera de 

iteração e interação?  

É com base nestas inquietações e com a oportunidade de contribuir para o 

esclarecimento de dúvidas com relação à transformações do ensino de projeto, tanto 

                                                           
3A cultura maker é influenciado pelo movimento do “faça você mesmo” ou Do-It-Yourself (DIY) em 
inglês. Afim de estabelecer que qualquer indivíduo, mesmo que não seja um especialista, essa cultura 
propaga a ideia de que podemos vir a construir, restaurar, transformar e fabricar os mais diversos tipos 
de objetos e projetos, usando materiais de baixo custo a partir de uma fabricação pessoal e singular.  



em escolas de arquitetura existentes quanto no surgimento de novas, que se tornam 

relevantes as questões desta pesquisa sob a qual sua análise e estudo se firmarão. 

 

1.1 DEFINIÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Desse modo, e visando delimitar um recorte adequado do objeto de análise, 

elegeu-se para o estudo de caso, o IAU-USP – São Carlos (SP) e a Unicamp - 

Campinas (SP), ambos com Laboratórios de Fabricação Digital configurados em sua 

infraestrutura, e que há bastante tempo tem desenvolvido pesquisas e produzido 

trabalhos na área, além de utilizar a fabricação digital na dinâmica metodológica das 

aulas de projeto. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar e compreender a inserção dos 

laboratórios de fabricação digital na dinâmica do exercício de projeto a partir do estudo 

de caso de duas escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil. 

Objetos de Estudo: USP- São Carlos e Unicamp – Campinas 

2.1.1 Objetivos Específicos: 

1. Sintetizar o estado da arte dos laboratórios de fabricação digital com ações voltadas 

ao exercício de projeto em escolas de arquitetura em países diversos, identificando 

os aspectos gerais dos quais são constituídos; 

2. Analisar a configuração do laboratório de fabricação digital contextualizado ao 

ensino de projeto dos objetos de estudo desta pesquisa, bem como os entraves 

teóricos e práticos de sua aplicabilidade e as relações geradas pelo mesmo entre as 

partes envolvidas; 

3. Compreender a percepção do aluno sobre a produção do espaço com o auxílio da 

prototipagem rápida e a fabricação digital incorporados no processo criativo, bem 

como identificar a capacidade de contaminação dessas tecnologias no aprendizado 

de projeto e a forma como as mesmas têm sido apropriadas; 



3. METODOLOGIA 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho e os meios para concretizá-los, esta 

pesquisa de natureza exploratória qualitativa (propõe maior familiaridade com o tema, 

aprimora ideias e auxilia a constituir hipóteses) será dividida em duas fases, das quais 

para cada uma delas, diferentes métodos e materiais serão utilizados: (1)  

Levantamento Bibliográfico e (2) Estudo de Caso; 

Na primeira fase, para que se possa entender o universo a ser compreendido, será 

utilizado a pesquisa bibliográfica (GIL, 2008) apresentando livros, teses, dissertações 

e artigos científicos importantes e atualizados sobre o tema, a fim de demonstrar o 

estado da arte conforme explicitado nos objetivos específicos, bem como as lacunas 

dessa área de estudo na qual o nicho desta pesquisa está sendo direcionada.  

Na segunda etapa, com o objetivo de compreender de forma mais aprofundada a 

relação dos laboratórios de fabricação digital com o exercício de projeto em escolas 

de arquitetura e urbanismo, serão utilizados dois estudos de caso (GIL, 2008) 

conforme apontado nos objetos de estudo, traçando um paralelo entre ambas e 

descrevendo a dinâmica do ensino-aprendizagem durante o processo criativo. Esta 

etapa inclui a exploração de uma situação real cujos limites não estão definidos de 

forma clara, preservação do caráter unitário do objeto estudado, servindo como base 

referencial para futuras implantações de situações similares em outras unidades de 

ensino e a descrição de situação do contexto investigado, por meio de uma 

observação sistemática. Para evidenciar e analisar tais inquietações, adotaremos os 

seguintes procedimentos (GIL, 2008): 

a) Elaboração de um protocolo (visão global do objeto, procedimentos de campo 

e determinação dos parâmetros de análise); 

b) Coleta de Dados (Entrevistas, Registros Fotográficos e Questionários); 

c) Compilação e análise dos dados coletados; 

d) Relatório/redação. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 O PROCESSO DE PROJETO EM ARQUITETURA E A FABRICAÇÃO DIGITAL 

COMO CONTRIBUTO NA PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA: Inovação em 

Arquitetura e Design 



 

Para entendermos como a tecnologia modifica os modos como os projetos 

arquitetônicos4 são concebidos e suas relações com o ensino, vamos primeiramente, 

entender a atmosfera dos laboratórios de fabricação digital, e posteriormente, o 

período que antecede este contexto de maneira breve, identificando como o processo 

de projeto se insere em tal realidade e a forma como reflete sobre as transformações 

das etapas que compõe a prática do projeto de arquitetura. 

 

4.1.1 Fab Labs 

 

A fabricação digital, a prototipagem rápida e as alternativas de simulação 

tridimensional de modelos, configuram uma atmosfera criativa e de processos dentro 

de um Fab Lab. O primeiro laboratório, foi desenvolvido em 2001, no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), por meio de um laboratório interdisciplinar chamado 

Center for Bits and Atoms (CBA), liderado pelo professor e criador dos Fab Labs, Neil 

Gershenfeld. A prototipagem rápida é uma das ferramentas de experimentação dentro 

desses laboratórios e é compreendida como um conjunto de tecnologias utilizadas 

para se fabricar volumes físicos por meio de fontes de dados gerados por sistemas de 

projeto, auxiliado por computador (C.A.D). Segundo Buswell (2007, apud. PUPO e 

CELANI, 2008), em termos gerais, todos esses processos são dotados da capacidade 

de produzir componentes pela adição ou construção através da sobreposição de 

camadas de certos materiais, formando um objeto. Tais métodos, possibilitam aos 

projetistas criar de forma rápida protótipos concretos a partir de seus projetos, ao invés 

de figuras bidimensionais, constituindo um interessante auxílio durante uma discussão 

prévia do projeto.  

“[...] a modelagem física, em todas as suas fases de desenho dos 
componentes, preparação para fabricação, produção e montagem, 
curiosamente antecipa, às vezes com grande acuidade, questões produtivas, 
construtivas e de organização de obra que, em processos convencionais, 
tendem a revelar-se apenas quando finalizada a concepção” 
(TRAMONTANO, 2016).  

 

Na verdade, os protótipos sempre foram feitos, mas a prototipagem rápida 

permite que eles sejam realizados em um tempo menor e de forma mais econômica 

(em termos do processo como um todo). Com uma variedade de ferramentas e 

                                                           
4 Segundo Cosme (2008) a palavra “projeto” pode-se referir “tanto a una idea o um deseo, como al 

processo y a la serie de operaciones necessárias para definirlos y convertirlos em realidade”, como ao 
“conjunto de documentos que permitirá transmitirlos y materializarlos”. 
 



softwares disponíveis no mercado, o termo “rápido” acaba sendo algo relativo, 

variando muito entre uma tecnologia e outra.  

Já a Fabricação Digital, refere-se às tecnologias de controle numérico (CNC), 

permitindo a transferência de dados de um programa de modelagem tridimensional 

para uma máquina CNC. Com isso, torna-se possível a produção de modelos em 

escala real, gerando componentes construtivos diretamente de modelos digitais 3D, 

com resultados variáveis e não repetitivos, se fazendo necessário conforme afirma 

Tramontano (2016), que o aluno tenha domínio sobre o manuseio desses 

equipamentos/programas, a fim de que isso o auxilie na construção de um 

entendimento mais claro sobre a produção de componentes construtivos. Na 

arquitetura e na construção, as aplicações desses modelos são bem interessantes e 

versáteis, indo desde a produção de fôrmas para concreto armado com formas 

especiais até a produção de ornamentos esculpidos em pedra que podem ser 

utilizadas como “próteses” arquitetônicas em obras de restauro (PUPO e CELANI, 

2007).  

 

4.2.2 Processo de projeto e seu contexto informático na prática do ensino de 

Arquitetura 

 

Pupo (2009) nos mostra em sua tese, que hoje em dia, a tecnologia permitiu 

que os arquitetos descobrissem novas formas de se fazer arquitetura, mas que no 

passado, a descoberta de novos materiais e de sistemas construtivos, era o que 

modificava a geometria das formas, e que no período da década de 50 e 70, alguns 

materiais considerados “formativos”, como por exemplo o concreto e o plástico, 

inspiraram tanto arquitetos quanto engenheiros a trabalharem de maneira mais livre e 

sem grandes limitações. No entanto, a ausência de ferramentas adequadas de projeto 

e planejamento para tal uso, impossibilitou a difusão de uma geometria mais 

complexa, confinando seu uso a estruturas e superfícies regulares. Também é 

importante considerar, que conforme aponta Tramontano (2016), a ortogonalidade 

proposta até então, associado à questões como racionalização das construções e o 

uso extensivo de materiais como concreto armado e o aço, fomentaram em muito dos 

processos construtivos, uma geometria plana e de ligações a 90 graus, configurando 

um cenário de produção da indústria baseado nessa lógica, fazendo com que o 

mercado imobiliário simplificasse a forma e os sistemas de construção, inibindo de 

forma deliberada, outras possibilidades de investigação formal.  



Além dessas questões apresentadas até aqui, Vidigal (2004) destaca que com 

relação ao ensino, há uma crença no “talento artístico nato” do estudante, bem como 

outros que acreditam que a arquitetura não possa ser ensinada, somente aprendida 

e, enfim, um arcabouço de posicionamentos diversos que tornam problemática a 

relação entre “o que fazer” e “como fazer”. No que diz respeito à essa situação, 

Kowaltowski et. al. (1993) ressalta a importância de refletir que a enorme dificuldade 

de “enquadrar as características do processo projetivo em metodologias de projeto”, 

acontece porque “o processo de criar formas em arquitetura é, na maioria das vezes, 

informal, individual ou simplesmente pertence a escola de regras estéticas”.  

[...] em arquitetura, o processo de criação não possui métodos rígidos ou 
universais entre profissionais, muito embora possa ser atestado alguns 
procedimentos comuns entre projetistas. O processo é complexo e pouco 
externado pelo profissional (KOWALTOWSKI et al., 2006). 

A crescente utilização dos meios digitais disponibilizados e utilizados em 

diferentes fases do processo de projeto e construção, impulsionou uma renovação 

dos métodos de projeto por grandes nomes da arquitetura, que passaram a adotar, 

de forma híbrida, os recursos tecnológicos com as técnicas tradicionais. Dentre esses 

exemplos, podemos destacar Frank Gehry, Bernhard Franken e Peter Cook (PUPO, 

2009). 

“[...] os novos processos informáticos de geração de sistemas de 
criação apoiados na realidade virtual e em softwares de renderização e de 
criação de superfícies complexas, assim como em programas de construção 
de objetos 3D nos introduzem a um novo ciclo de criação virtual que nos 
libertará, cada vez mais, da necessidade da construção como realidade 
última de verificação do possível” (RAMOS, 2007, grifo nosso).  

 

A fim de confirmar essas afirmações, Helio Piñón (2009), aborda em seu texto 

“representação gráfica do edifício e construção visual da arquitetura”, questões 

relativas ao processo de criação em arquitetura, anteriormente e posteriormente aos 

adventos digitais, e afirma que procedimentos de simulação tridimensional, utilizados 

com sensibilidade e inteligência, facilitam uma aproximação ao objeto do projeto que 

[…] permite ter consciência visual do que se propõe. E mais: 

“Não creio que interessem aos arquitetos os instrumentos gráficos de 
grande potência e complexidade − que encontram o seu meio mais 
apropriado nos efeitos especiais e nos filmes animados − mas sim 
ferramentas mais simples que favoreçam abordar, nas melhores condições, 
o momento essencial do projeto, isto é, o reconhecimento dos valores formais 
− visuais − em que se baseiam as decisões. Se trataria de tentar, 
definitivamente, que a mirada voltasse a ser o instrumento de juízo em que 
se apoia o projeto de arquitetura e que a habilidade para representar não 
interfira − nem mascare − o talento para construir” (PIÑÓN, H. 2009). 

 



Tal fato, permite discutir ainda, a necessidade de que essa pluralidade de 

diálogos e processos, atualmente em voga nos cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu, apareça de forma clara aos discentes da graduação, embora como aponta 

Voordt (2013), os processos de projeto no ensino, conformam o que se denomina 

“ciclo básico de projeto”, formado por análise, síntese, simulação, avaliação e decisão, 

voltando nossa percepção, para o caráter cíclico do processo projetual, com fases que 

se repetem ininterruptamente até a culminância em um “projeto aceitável”, ideal. Logo, 

podemos perceber que há uma replicação de um procedimento educacional 

tradicional, expresso tanto no processo de projetação, quanto na educação.  

No Brasil, há pouco mais de 30 anos, escolas de arquitetura têm procurado 

inserir em suas disciplinas, algumas destas tecnologias. O CAD é um dos softwares 

pioneiros dentro desse contexto, e bastante introduzido em disciplinas de projeto. 

Todavia, é comum observar que hoje, grande parte dessas ferramentas digitais, são 

implementadas de forma isolada, seja por meio de cursos de extensão ou cursos 

extracurriculares, tendo como objetivo maior, fornecer ao aluno uma base 

mercadológica para sua futura atuação na vida profissional (PUPO, 2009). 

No entanto, temos ótimos exemplos de centros de pesquisa com excelência no 

desenvolvimento de novas soluções, implantando os laboratórios de fabricação digital 

como ambiente para o ensino e a aprendizagem em algumas instituições brasileiras, 

mesmo que sua inserção enfrente problemas de ordem econômica e social, haja vista  

que sua aquisição e manutenção ainda tenha seu custo elevado, e que tenhamos uma 

limitação do emprego dessas técnicas pela falta de mão de obra especializada.  

Em 2011, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (FAUUSP), inaugurou um laboratório de fabricação digital atualmente situado 

no laboratório de modelos e ensaios da unidade, sendo este filiado à rede mundial 

liderada pelo MIT. Todavia, existem outros laboratórios que apesar não possuírem a 

mesma filiação,  sem dúvidas constituem importantes núcleos de pesquisa para o 

cenário nacional, como o caso do LAPAC (Laboratório de Automação e Prototipagem 

para Arquitetura  e Construção – UNICAMP ), o Laboratório de Estudos 

Computacionais em Projeto (UNB) e o grupo NOMADS.USP (núcleo de estudos de 

habitares interativos da Universidade de São Paulo) que atualmente, integra o 

laboratório à disciplina de projeto 3 no curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP, 

além de diversas atividades extensionistas, composta por uma grande equipe de 

professores e pesquisadores, colaborando com questões práticas e teóricas inerentes 

ao assunto. 



No caso da disciplina de Projeto 3 do curso de arquitetura e urbanismo do IAU – 

USP,  são propostos aos alunos, exercícios que tem suas premissas oferecidas pela 

parametrização, com a adequação local de projetos por meio da manipulação de 

alguns desses parâmetros. (...) propõe-se que equipamentos públicos conformando 

redes urbanas possam ser desenhados a partir de um programa único e geral 

fornecido pela administração pública, adequando o projeto a situações específicas em 

diferentes partes de uma cidade, mas que, no entanto, seus componentes construtivos 

sejam produzidos em massa, graças a possibilidade de customização em série que a 

fabricação permite. (TRAMONTANO, 2016).  

 

De duração semestral, a disciplina de Projeto 3 tem como tema o 
projeto de uma linha de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, com uma estação 
em cada uma de suas extremidades e vários abrigos em sua extensão. Após 
a definição do seu traçado, considerando diversas questões urbanas – em 
especial, a intermodalidade com o transporte por ônibus e bicicletas – e o 
desenho de cada trecho da linha, através de cortes transversais das vias 
públicas e a localização exata de cada abrigo, as equipes de alunos propõem 
um projeto para uma das estações, usando formas complexas. Esse projeto 
será, por sua vez, inteiramente detalhado e especificado, no sentido de 
fornecer um conjunto de soluções técnicas e parâmetros que comporá uma 
espécie de guia técnico para o restante do exercício. Em seguida, cada aluno 
da equipe, individualmente, se apropria dos princípios do projeto da estação, 
desenvolvido em equipe e, por alteração dos valores atribuídos aos seus 
parâmetros, trabalha no desenho de um dos diversos abrigos da linha. 
(TRAMONTANO, 2016). 

 
Figura 1: Modelos de abrigo de VLT produzidos na disciplina de Projeto 3 no IAUSP – SP sob 

orientações dos professores Pós Dr Marcelo Tramontano Dr. Renato Anelli no ano de 2014. 

 

 

Fonte: http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.190/ 

Durante esse processo, vários protótipos físicos são produzidos, tanto pela impressão 

3D quanto pelo corte a laser, diretamente gerados pelos programas paramétricos, e 

que pesquisadores de núcleos da faculdade, mais especificamente do nomads.usp, 

interagem com os alunos discutindo com as equipes suas escolhas em termos de 



scripts, auxiliando também no uso das máquinas e dos programas, registrando e 

observando para avaliações posteriores.   

 

Figura 2: Trabalhos desenvolvidos com o auxilio da prototipagem rápida e da fabricação digital 

na disciplina de Projeto 3 no IAUSP – SP sob orientações dos professores Pós Dr Marcelo 

Tramontano Dr. Renato Anelli no ano de 2014. 

 

Fonte: http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.190/5988   

 

Tramontano (2016) afirma que tem sido crescente o número de cursos de 

arquitetura brasileiros que estão utilizando programas computacionais paramétricos 

em disciplinas de projeto, mas ressalta que apesar de seu uso permitir uma grande 

diversidade formal arquitetônica, na qual ele traduz como geometrias complexas ou 

geometrias não-euclidianas (cujas formas se configuram por múltiplos planos curvos), 

ainda há uma confusão com o próprio conceito de parametrização em arquitetura. 

Segundo ele, essa confusão acontece pela muito recente abertura a exploração 

dessas formas, na busca de diferir das formas planas e euclidianas, consolidadas 

como repertório dos arquitetos ocidentais no fim do século XIX à meados do século 

XX, inicialmente pela Europa, e logo em seguida, por outras partes do mundo por meio 

da Arquitetura Moderna. Ainda com relação à isso, o autor ressalta as princpais 

diferenças com relação à essa nova forma de projetar, e entende que as mesmas 

implicam em uma mudança de atitude do arquiteto, e logo, também do professor, em 

relação ao próprio processo de concepção, elencando aspectos como: 

 



a. Conceber o projeto tridimensionalmente, alterando não mais pontos ou linhas 

como acontece em programas não paramétricos, exigindo de quem projeta, um 

conhecimento prévio de características e elementos do processo construtivo da 

tecnologia usada; 

b. Através dos sistemas generativos5, a alteração dos valores de um parâmetro, 

muda automaticamente todo o objeto projetado, como uma resposta gráfica 

imediata, reforçando a necessidade de diálogo entre o arquiteto e o programa; 

 

O IAU-USP tem se concentrado na pesquisa sobre o assunto, e sem dúvidas, 

contribuído para o avanço da discussão do emprego da tecnologia no ensino de 

projeto em disciplinas obrigatórias do curso, em um cenário onde poucas escolas 

fizeram uma reflexão teórico-científica dessas novas realidades, e conforme aponta 

Celani (2009, p. 245), a transformação dos métodos de projeto se dá muito 

lentamente, pois alunos e professores precisam de tempo para assimilar tantas 

novidades, mesmo a Unicamp por exemplo (pioneira no Brasil), tenha criado 

disciplinas eletivas no contexto abordado aqui já a partir de 2004.   

Os dados apresentados pelo referencial bibliográfico deste projeto de pesquisa, 

nos mostra que não há somente um modo de se fazer uso das tecnologias digitais, 

constituindo uma gama de ferramentas e possibilidades nos processos de projeto e 

possibilitando processos constantes de experimentação. Essa situação desafia 

arquitetos e alunos a uma nova postura com relação a prática da arquitetura, ou pelo 

menos uma reflexão sobre.  

“À essa forma de produção de arquitetura, quase inteiramente 
assistida por computadores, do projeto à fabricação de componentes 
construtivos, devem corresponder exercícios didáticos de projeto cuja 
formulação proponha um treinamento de novas maneiras de conceber o 
projeto e de produzir os componentes para a execução da edificação 
projetada. Lidar com geometrias complexas já constituiria um desafio para 
alunos cuja formação costuma visar o domínio da geometria euclidiana e suas 
aplicações na arquitetura. Mas além de procurar auxiliá-los a superar 
dificuldades já mencionadas, acrescidas da necessidade incontornável de 
aprender diversos programas computacionais e o manejo de máquinas de 
fabricação, é preciso estimulá-los a explorar as potencialidades dos 
programas e dos modos de projetar e construir que estes pressupõem” 
(TRAMONTANO, 2016).  

 

Equipar escolas de arquitetura com essas tecnologias deve ser nosso próximo 

passo, integrando-as às disciplinas de projeto, de forma que seu uso não se limite 

                                                           
5 Um sistema generativo pode ser definido como um método de obtenção de solução para um determinado 
problema, onde os parâmetros são abertos para múltiplas alternativas, por meio da entrada de valores 
diferentes para esses parâmetros a partir de um conjunto de regras previamente criadas e que podem assumir 
ordens e combinações diferentes. Comumente utilizadas em processos exploratórios, mas que também podem 
ser completamente automatizados (MARTINO, J. A. e SEDREZ, M. 2018). 



apenas à representação, para que assim, em conjunto com a nova geração de 

arquitetos e educadores, se faça a renovação necessária. (CELANI, 2018) . 

 

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Figura 3: Cronograma de trabalho da pesquisa de mestrado 

 

 

FONTE: O próprio autor 
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