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ArquiteturasMutáveis.MutableArchitectures: 

 

Tania Fraga 

 

A intervenção ArquiteturasMutáveis.MutableArchitectures oferece 

aos visitantes do Second Life um espaço aberto como numa praça. Nela rebanhos 

de “seres” artificiais surgem a partir de ações dos interatores e fenecem após alguns 

minutos, tempo durante o qual esses “seres” podem percorrer o espaço da ilha onde 

se localiza a exposição Memória do Futuro, extrapolando o espaço da mesma. O 

interator pode, também, ser levado a experimentar comportamentos inesperados, 

além de percorrer espaços onde são mostrados os trabalhos da autora que foram ou 

comissionados, ou participaram de exposições ou de premiações do Instituto Cultural 

Itaú. Acontecerão, também, ações progressivas durante alguns meses adicionando 

variações ao espaço da intervenção.  

 

 
Vista superior 
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Avatar em frente de imagens da instalação Membrana Estimulável 

 

O conceito desenvolvido – arquiteturas mutáveis – aponta para um futuro 

no qual as pesquisas em computação gráfica interativa, inteligência artificial, 

algoritmos genéticos, redes neurais artificiais e muitos outros conhecimentos 

similares possibilitarão a invenção e a criação de situações nas quais aparatos 

computacionais contaminarão o mundo material por meio de sensores, chips e 

traquitanas robotizadas. Por analogia, podemos imaginar, num futuro não muito 

distante, edifícios com partes estimuláveis, sendo capazes de reconhecer, reagir, 

responder afetivamente e trabalhar em simbiose com aqueles que neles vivem ou 

por eles transitam.  

Essa hipótese coloca artistas, arquitetos e designers na posição de 

programadores de meta-objetos – isto é de famílias de objetos – possíveis de serem 

realizados a partir de roteiros transcodificados em objetos materiais no final da 

cadeia produtiva. Roteiros que poderão ter seu potencial gerador intensificado 

através do uso de algoritmos genéticos e de redes neurais vindo, talvez, a provocar 

resultados transformadores nos processos sociais de produção, distribuição, 

recepção, arquivamento e estocagem de produtos materiais. 

Artistas, arquitetos e designers, ao explorarem simbioses potenciais entre 

os domínios material e virtual mesclando os processos racionais com os intuitivos e 

sensoriais, poderão “contaminar o universo árido e racional da arte tecnológica com 

ressonâncias emocionais e afetivas. O pensamento racional é imanente às 
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tecnologias digitais enquanto os processos emocionais e sensoriais são mais 

complexos e têm sido explorados pelos artistas ao longo da história humana.” 1  

 

 
Nanoshelters: arquiteturas mutáveis, crescem e retraem, mesclam fluxos biológicos e computacionais 

 

Assim, pesquiso relações simbióticas entre interatores e obras buscando 

fazer do ato-emoção uma sensação que se expressa. Procuro uma simbiose profunda 

que vá além do toque ao explorar possibilidades de fazer emergir na consciência 

desses interatores estados inconscientes, mesclando os fluxos biológicos humanos de 

informação com os circuitos digitais, diluindo as fronteiras entre espaço, tempo, 

informação, matéria e corpo, implementando procedimentos de computação ubíqua 

e afetiva (Picard, 1998). Expresso assim um anseio de exteriorizar as reações dos 

participantes integrando-as “como expressões poéticas do espaço-tempo: interior-

exterior, espaço-tempo, matéria-energia, resignificam-se intermediados pela emoção 

daquele que compartilha a obra dando-lhe vida, ao extravasar-se em simbiose com a 

mesma”.  

Na intervenção ArquiteturasMutáveis.MutableArchitectures os 

mesmos princípios se aplicam, embora rudimentarmente. Para ela foi criado um 

                              
1 Os textos citados baseiam-se nas palestras “Envisioning possibities for computer art, architecture and 
design” apresentadas em Adelaide e Sydney, Austrália, em março de 2007 e no ensaio “Percursos 
poéticos: vislumbrando possibilidades para a arte, arquitetura e design”, apresentado no 6o Encontro 
Internacional de Arte e Tecnologia da UnB, em maio de 2007. 
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espaço flexível visando obter um resultado complexo no menor tempo possível (um 

mês), com qualidade estética, poética e propiciador de ações simbióticas entre o 

interator representado por seu avatar e o espaço virtual estimulável. Procurou-se, 

também, explorar impossibilidades físicas imanentes nas possibilidades matemáticas 

da computação gráfica, subvertendo, quando possível, o seu realismo implícito, 

criando possibilidades virtuais impossíveis de serem experimentadas nos domínios 

materiais, visando provocar experiências incomuns naqueles que as vivenciarem.  

 

 
Rebanho de cones sendo criado 

 

 
Avatar cujo comportamento é afetado pela arquitetura do espaço  
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Superfícies transparentes com funções imprevisíveis aparecem a partir de certos pontos de vista  

 

Acredito que à medida que os artistas, arquitetos e designers enfrentarem 

o desafio que as novas tecnologias computacionais provocam em suas práticas 

profissionais, as possibilidades abertas por essas tecnologias produzirão resultados 

surpreendentes. Exercitar tais resultados em mundos virtuais como Second Life é 

um início. 
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