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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo descrever as estratégias e principais realizações de um laboratório de 
produção digital em arquitetura, associado a um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, discutindo ao 
mesmo tempo as seguintes questões: (1) a importância da criação de um grupo de pesquisa cadastrado 
no CNPq, (2) o papel do laboratório para o reconhecimento acadêmico da área de pesquisa, (3) as teorias 
e tecnologias estudadas pelo grupo, e (4) os métodos de pesquisa utilizados. O artigo termina com uma 
reflexão sobre os impactos da criação do laboratório e do grupo de pesquisa para os programas de 
graduação e pós-graduação aos quais estão associados, bem como para a pesquisa em Tecnologia do 
Projeto de Arquitetura no Brasil.   

PALAVRAS-CHAVE: Fabricação digital, tecnologia do projeto, teoria do projeto 

 

ABSTRACT 
This paper aims at describing the strategies and main achievements of a digital fabrication for 
architecture laboratory, associated with a research group registered at CNPq’s National Research Groups 
Directory, while discussing the following issues: (1) the importance of registering a research group at 
CNPq, (2) the role of the laboratory in terms of academic recognition in a specific field of research, (3) the 
theories and technologies studied by the group, and (4) the research methods used. The paper concludes 
with a reflection on the impact of the creation of the laboratory and research group for the graduate and 
undergraduate programs they are associated with, as well as the research in Architectural Design 
Technology in Brazil. 

KEY-WORDS: Digital fabrication, design technology, design theory 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo describir las estrategias y principales conquistas de un laboratorio de 
producción digital para arquitectura, asociado a un grupo de investigación registrado en el CNPq, 
mientras se discuten los siguientes topicos: (1) la importancia de establecer un grupo de investigación 
registrado en el Directorio del CNPq, (2) el papel del laboratorio para el reconocimiento académico en el 
ámbito de la investigación, (3) las teorías y tecnologías estudiadas por el grupo, y (4) los métodos de 
investigación utilizados. El artículo concluye con una reflexión sobre el impacto de la creación del grupo 
de investigación y del laboratorio para los programas de grado y posgrado a los que están asociados, así 
como para el campo de investigación en Tecnología del Diseño de Arquitectura en Brasil.  

PALABRAS-CLAVE: Fabricación digital, tecnologia del diseño, teoria del diseño 
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1 INTRODUÇÃO  

O grupo de pesquisa Teorias e Tecnologias Contemporâneas Aplicadas ao Projeto foi criado 
juntamente com o Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção 
(LAPAC), na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Na época, a FEC ainda não tinha um programa de pós-
graduação em Arquitetura, e tanto o grupo de pesquisa como o laboratório foram associados à 
área de concentração em Arquitetura e Construção do programa de pós-graduação em 
Engenharia Civil. A partir de 2012, com a criação do programa de pós-graduação em 
Arquitetura, Tecnologia e Cidade (ATC), o laboratório e o grupo passaram a ser associados ao 
novo programa.  

Este trabalho tem como objetivo descrever as estratégias e principais realizações do laboratório 
e do grupo de pesquisas, discutindo ao mesmo tempo as seguintes questões: (2) o papel do 
laboratório no estabelecimento e reconhecimento acadêmico da pesquisa na área de 
tecnologia do projeto, (1) a relação entre teoria e prática no ensino, pesquisa e extensão, e (3) 
o laboratório como facilitador da inserção de uma determinada tecnologia no ensino de 
graduação e de pós-graduação. 

2 O GRUPO DE PESQUISA 

O grupo Teorias e Tecnologias Contemporâneas Aplicadas ao Projeto, cadastrado no Diretório 
Nacional de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em 2006, possui 
sete linhas de pesquisa, quatro pesquisadores e sete alunos de pós-graduação. 

O cadastramento de um grupo na plataforma online Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq 
é a principal maneira institucional de reconhecer a atividade de um pesquisador e de dar-lhe 
visibilidade no cenário nacional. Segundo o CNPQ (2014), a plataforma  

“é um eficiente instrumento para o intercâmbio e a troca de informações. Com precisão e rapidez, é capaz 
de responder quem é quem, onde se encontra, o que está fazendo e o que produziu recentemente. (...)As 
informações contidas nessas bases dizem respeito aos recursos humanos constituintes dos grupos 
(pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às especialidades do 
conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção científica e tecnológica e aos padrões de 
interação com o setor produtivo. Além disso, cada grupo é situado no espaço (região, UF e instituição) e no 
tempo.” 

O processo começa com o credenciamento das instituições de ensino e pesquisa na plataforma 
e de sua autorização pelo CNPq. Em seguida, os dirigentes institucionais cadastram os 
chamados “líderes”, que são pesquisadores habilitados a criar novos grupos, sob a 
responsabilidade da instituição. Cada grupo precisa ter, necessariamente, dois líderes, mas os 
dois não precisam obrigatoriamente estar ligados à mesma instituição. Finalmente, as 
instituições certificam, perante o CNPq, os novos grupos criados, juntamente com uma página 
web onde podem inserir o nome de seus participantes e parceiros, suas linhas de pesquisa e 
suas principais atividades e publicações. É importante ressaltar essa relação institucional entre 
os grupos criados e as universidades e centros de pesquisa, o que lhes confere uma chancela 
de respeitabilidade acadêmica. 

Em 2008, por meio de um levantamento no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, Celani e 
Pupo identificaram apenas 3 grupos voltados para as aplicações da prototipagem e fabricação 
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digital na arquitetura e construção no Brasil, liderados respectivamente por Neander Furtado 
Silva, da UNB, Wilson Florio, no Mackenzie, e Gabriela Celani, na Unicamp. A busca pelas 
palavras-chave “fabricação digital” e “prototipagem rápida” na área de Arquitetura e 
Urbanismo ainda traz o mesmo resultado.  

3 O LABORATÓRIO 

O LAPAC constitui o lado físico, tangível, visualizável do grupo de pesquisa a ele associado. É ele 
que dá visibilidade à produção intelectual desenvolvida, pois em seu espaço é possível receber 
grupos de visitantes, realizar workshops, fabricar produtos, expor objetos, etc. Além disso, a 
denominação “laboratório” confere credibilidade acadêmica ao grupo.  

O termo “laboratório” designa um “Lugar equipado para a realização de pesquisas científicas 
ou industriais (...)” (AULETE, 2014), um “Lugar de trabalho e investigação científica (...)” 
(MICHAELIS, 2014).  A definição do MICHAELIS (2014) acrescenta ainda a questão da inovação: 
“Lugar de grandes operações ou de transformações notáveis.” O mesmo ocorre na definição do 
Dicionário Informal (no qual “as palavras são definidas pelo usuário”): “Espaço para criação, 
exames, testes, descobertas, novidades, treinamentos que podem pertencer às várias 
modalidades de estudo” (DICIONÁRIO INFORMAL, 2014).  

Estas definições, assim como a maioria das demais encontradas, começam pela constatação de 
que em um laboratório são realizadas pesquisas científicas. Em outras palavras, a credibilidade 
científica da instituição “laboratório” está socialmente bem estabelecida e é inquestionável. 
Não há nada de novo nesse fato. 

Mas há outro aspecto interessante a observar nessas definições. Elas incluem também as 
expressões “pesquisas industriais”, “tranformações notáveis”, “criação”, “descobertas” e 
“novidades”. Muito provavelmente essas expressões não seriam encontradas na definição da 
palavra “laboratório” em um dicionário até meados do século XX. Até então, os laboratórios, 
assim como a própria pesquisa científica, estavam associados às ciências naturais (como a 
Física, a Química e a Biologia) e sociais (como a História e a Sociologia), enfim, as ciências que 
se preocupavam com “como as coisas são”, chamadas de Ciências do Natural por SIMON 
(1996). Para esse autor, as Ciências do Artificial, em contraposição, eram aquelas preocupadas 
com “como as coisas deveriam ser”, e englobavam a Medicina, a Administração, as 
Engenharias, o Design, o Projeto de Arquitetura e o Planejamento Urbano. Segundo SIMON 
(1996), após a Segunda Grande Guerra, as escolas profissionais, que ofereciam uma formação 
prioritariamente baseada na prática, passaram a incluir conteúdos científicos em seus 
currículos. Isso teria ocorrido porque, por um lado, houve uma conscientização da importância 
do desenvolvimento tecnológico com base no conhecimento científico, uma vez que as grandes 
inovações tecnológicas utilizadas na Segunda Guerra, como a bomba atômica, só tinham sido 
possíveis graças às novas teorias da Física e da Química. Por outro lado, no processo de 
formação das grandes universidades, as escolas profissionais careciam de respeitabilidade 
acadêmica perante as carreiras científicas:  

“a respeitabilidade acadêmica demanda matérias que sejam intelectualmente sólidas, analíticas, 
formalizáveis e ensináveis. No passado muito, senão quase tudo, do que sabíamos sobre projeto e sobre as 
ciências do artificial era intelectualmente fraco [no original “soft”], intuitivo, informal, e semelhante a um 
livro de receitas” (SIMON, 1996, p.112, tradução nossa). 
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Dentro desse contexto surgem o movimento Design Methods e, como um de seus resultados, a 
área que ficou conhecida como “Design Research”. A área foi institucionalizada pela Design 
Research Society, fundada na Inglaterra em 1966 e ativa até os dias de hoje, sob a presidência 
de Nigel Cross (DESIGN RESEARCH SOCIETY, 2014). Seguindo essa tendência, foram 
estabelecidos diversos laboratórios de pesquisa em projeto nas áreas de arquitetura, 
urbanismo e design, em sua maioria em universidades técnicas, em países anglo-saxões. Um 
dos primeiros e mais conhecidos exemplos é o Media Lab, fundado em 1985 por Nicholas 
Negroponte no Massachusetts Institute of Technology, a partir do Architecture Machine Group. 
O grupo, originalmente criado por Negroponte em 1967, desenvolvia pesquisas sobre o papel 
da computação no processo de projeto, incluindo temas como projeto participativo, 
interatividade, novos programas arquitetônicos e novas formas de habitar (MEDIA LAB, 2014). 
Os nomes Design Lab e Design Research Lab são usados por diversos grupos de pesquisa, 
frequentemente associados às novas tecnologias, e muitas vezes como sinônimo de programas 
de pós-graduação, como no caso do Design Research Lab da Architectural Association de 
Londres (DESIGN RESEARCH LAB, 2014).  

4 AS TEORIAS E AS TECNOLOGIAS 

Desde o princípio, o grupo de pesquisas e o LAPAC adotaram como princípio a 
indissociabilidade dos estudos sobre as novas teorias e as novas tecnologias de apoio ao 
processo de projeto. Isso permitiu agregar pesquisadores de diferentes perfis, alguns com  
maior interesse na teoria e outros no trabalho prático, de modo a promover um ambiente de 
trabalho instigante e motivador, baseado na premissa de que o conhecimento se constrói 
colaborativamente. 

Foram estabelecidas, desde o início, três linhas principais de pesquisa, sendo que todas elas 
envolvem novas tecnologias e as respectivas teorias que lhes dão suporte: 

 Automação do Projeto (Programação de CAD  e Modelagem Paramétrica).  

 Projeto Generativo (Gramática da Forma, Algoritmos Genéticos e Fractais). 

 Fabricação Digital (Processos Aditivo, Subtrativo e de Conformação, e Digitalização 3D). 

Na área de Automação do Projeto, começamos trabalhando com linguagens de script textuais 
(Autolisp e VBA) e depois passamos para programação visual e modelagem paramétrica 
(Generative Components e Grasshopper), que podem ser assimilados mais rapidamente. 
Recentemente, introduzimos o uso da linguagem textual VB.net associada à programação 
visual em Grasshopper, o que tem nos dado ótimos resultados. A introdução dessas linguagens 
de programação (tecnologias) é sempre associada a questões de sistematização e automação 
do processo de projeto (teorias), uma área conhecida como “algorithmic design”.   

No campo do Projeto Generativo, trabalhamos inicialmente com Gramática da Forma na 
análise da arquitetura e paisagismo modernos no Brasil. Neste momento estamos participando 
do projeto Digital Alberti, coordenado pelo professor Mário Kruger, da Universidade de 
Coimbra, no qual a Gramática da Forma é usada para compreender a relação entre as regras 
Albertianas e a arquitetura colonial luso-brasileira. Ainda nessa linha, alguns alunos estudam o 
uso de fractais e da computação evolutiva para a síntese projetual. Esta é também uma linha 
de pesquisa que alia técnicas muito específicas (computação evolutiva, rule-based design, etc.) 
às teorias de arquitetura contemporânea. 
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Na área de Fabricação Digital, começamos usando uma cortadora a laser e uma impressora 3D 
simplesmente para produzir maquetes. Com as fresadoras CNC evoluímos para formatos 
maiores e, finalmente, chegamos à fabricação em escala 1:1 utilizando a cortadora a plasma de 
uma empresa parceira próxima à Unicamp. Hoje o LAPAC tem diversas máquinas, com 
tecnologias variadas, incluindo um sistema de digitalização 3D. Nesta linha de pesquisa, além 
de lidarmos com questões relativas aos equipamentos (operação, manutenção, configuração, 
etc.) também buscamos, no campo teórico, as implicações que essas novas tecnologias têm 
para a arquitetura. 

Finalmente, é importante salientar que as três linhas de pesquisa estão ligadas entre si, pois 
muitas vezes uma dada tecnologia de uma determinada linha é utilizada para ilustrar uma 
teoria de outra linha, e assim sucessivamente. 

5 A METODOLOGIA 

As pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisas no LAPAC tratam da aplicação de teorias e 
tecnologias no processo de projeto em arquitetura, em suas diversas fases, desde a produção 
de modelos e maquetes até a construção do edifício e a relação entre o projeto e a fabricação. 
Desse modo, os métodos em que temos nos apoiado são os métodos da pesquisa sobre e por 
meio do projeto de Arquitetura e Urbanismo. 

Enquanto a principal atividade nos laboratórios de pesquisa em ciências naturais e ciências 
socias é o experimento controlado, alguns autores, como ARGYRIS ET AL. (1985, apud ROMME, 
2003) afirmam que os experimentos desenvolvidos em laboratórios de projeto estão mais 
próximos da pesquisa-ação. Mas, segundo ROMME (2003, p.563-564), enquanto a pesquisa-
ação se preocupa com a análise retrospectiva dos problemas, a pesquisa em projeto tem como 
objetivo a criação de soluções para futuros problemas. 

Os poucos livros de metodologia da pesquisa específicos para a área de Arquitetura e 
Urbanismo costumam limitar-se a apresentar métodos das ciências sociais para as áreas de 
história e de estudos urbanos, e métodos das ciências naturais para as áreas de tecnologia da 
construção e de conforto ambiental, ignorando, em sua maioria, a pesquisa sobre o processo 
de projeto e suas tecnologias.  

Recentemente, na segunda edição de seu livro sobre métodos de pesquisa em Arquitetura, 
GROAT E WANG (2013) passaram a mencionar alguns métodos computacionais, como a 
modelagem paramétrica e a fabricação digital, no capítulo de pesquisa experimental. Esses 
métodos não são descritos como métodos de pesquisa, mas como procedimentos que podem 
ser utilizados em um processo de projeto desenvolvido cientificamente. Esses autores também 
incluem algumas teorias computacionais de geração da forma (como a Gramática da Forma) no 
capitulo de argumentação lógica, como o objetivo de auxiliar na análise de linguagens 
arquitetônicas. 

Um dos grupos mais bem sucedidos na criação de uma metodologia para o estudo do projeto é 
o departamento de Ecologia Técnica da Faculdade de Arquitetura da TU Delft, liderado por Jong 
e Van der Voordt. Seus estudos resultaram no livro Ways to Study and Research Urban, 
Architectural and Technical Design, de 2002, leitura obrigatória para os alunos de pós-
graduação da escola. Os autores classificam a pesquisa em projeto em categorias como 
“classificar e descrever”, “programar e otimizar”, “avaliar”, “estudo do projeto” e “estudo pelo 
projeto”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após oito anos de trabalho, é possível tirar algumas conclusões sobre o impacto do grupo de 
pesquisas e do LAPAC na FEC-Unicamp.  

No programa de pós-graduação ATC são oferecidas disciplinas correspondentes às três 
principais linhas de pesquisa do grupo, o que amplia o número de pesquisadores com acesso 
ao LAPAC. Essas matérias também são oferecidas aos alunos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, como eletivas. Além disso, as pesquisas desenvolvidas pelo grupo são aplicadas na 
disciplina AU303-CAD no Processo Criativo, obrigatória para os alunos de graduação, e todos 
eles têm acesso à cortadora a laser do LAPAC. 

No Curso de Graduação, o impacto inicial do laboratório foi forte, ainda que não tão profundo 
como se esperava. Criado em 1999, o curso da Unicamp sempre teve a presença das 
ferramentas digitais em seu currículo, com diversas disciplinas de Informática Aplicada à 
Arquitetura, porém com ênfase na representação. Os modelos geométricos digitais sempre 
estiveram presentes, enquanto as maquetes físicas não eram muito comuns, ou eram utilizadas 
exclusivamente para a representação no final do processo de projeto. A primeira conseqüência 
da disponibilidade de máquinas de fabricação digital para os alunos foi o aumento no número 
e na qualidade das maquetes. Já a influência nas questões teóricas e de projeto esteve sempre 
limitada aos poucos alunos que desenvolveram pesquisas de Iniciação Científica no LAPAC ou 
que cursaram disciplinas com os alunos de pós-graduação. A maioria dos professores de Teoria 
e Projeto de Arquitetura segue uma agenda ligada à tradição modernista, à ausência de 
detalhes e ao aproveitamento das tecnologias, materiais e mão-de-obra locais. Isso se justifica 
se pensarmos na realidade do mercado de trabalho do arquiteto nos dias de hoje, mas para 
criarmos as condições de transformação da arquitetura brasileira, inserida cada vez mais em 
um contexto internacionalizado, é preciso investir igualmente no conhecimento das novas 
tecnologias.  

Uma segunda consequência importante do grupo de pesquisa e do LAPAC foi a consolidação de 
um novo campo de pesquisa no programa de pós-graduação ATC, a área de Tecnologia do 
Projeto. Este novo campo atraiu pesquisadores em todos os níveis - da graduação ao pós-
doutorado - e de diferentes áreas - arquitetura, engenharias e ciência da computação - para 
desenvolver pesquisas "hands-on" na área de projeto de arquitetura. Por "hands-on" queremos 
dizer pesquisas que vão além da revisão da literatura e da especulação teórica, resultando em 
programas de computador, modelos, protótipos, descrições de novos processos, métodos de 
ensino e outras aplicações práticas. 

Uma última possível consequência da criação do LAPAC foi a difusão do interesse por máquinas 
de Fabricação Digital, em especial para a produção de maquetes, em escolas de arquitetura no 
Brasil. Esse tipo de laboratório é cada vez mais comum em nosso país, seja por influência do 
LAPAC ou por influência direta de laboratórios em outros países. Também temos formado 
pesquisadores e professores para outras universidades, a maioria dos quais tiveram sua 
primeira oportunidade de ver e operar uma máquina de Fabricação Digital na FEC. Além disso, 
três dos nossos ex-alunos de pós-graduação são hoje professores em universidades federais de 
outros estados, onde promovem a introdução de Teorias Computacionais e da Fabricação 
Digital nos currículos, bem como a criação de novos laboratórios. 
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