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This article approaches the social use 
of digital immersive environments 

at the digital training of self-builders 
involved in participatory design of 

affordable housing and the other dealing 

income communities (favelas) placed 
at different geographic locations. 

immersive environment called Digital 
TENT, developed at IBPA/LAGEAR, which 

aims to investigate the production of 
space by means of bodily engagement 

with images within the perspective 

of the spectacle. Subsequently, it 
discusses the conceptual basis of the 

TENT (Technological Environment 
for Negotiated Topology) as opposed 
to the CAVE (Cave Automatic Virtual 

Environment). This discussion is 
deepened into a critique of the visual 

representation of space opposed to 
the possibility of dynamic creation 

of environments that only happen in 
present time with peoples’ interaction. 

Such a critique, associated with two 

LAGEAR, leads to the conclusion that 
the Digital TENT is effective for both 

supporting visualization processes and 
spatial negotiation in participatory 

design, and also as a place for enhancing 

T
de imersão

nova, sendo que tal impulso acabou levando à 

pinturas panorâmicas realistas que colocavam 

o surgimento das tecnologias digitais, que 

e interativas, este recorrente desejo de se 

década de 1990 o conceito de realidade 

que vai servir de modelo para subsequentes 

a partir de um engajamento corporal com a 
imagem, buscando superar a predominância 

(room)

local, ao mesmo tempo que as altera de forma 
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tais como computadores, projetores, câmeras, 
sensores, e software de mapeamento de 

para articular software e hardware, permitindo a 

sujeito é parte essencial do ambiente, já que 

e menos onerosa, mas no entanto, ainda 
continuam tendo como base a metáfora da 

tempo em que os arquitetos, tanto formalmente 

novas geometrias e novas relações entre 

conformam esses dois arquétipos de abrigo, 

um lugar criado para que as coisas sejam 

parede da tenda é uma trama, uma rede que se 
move ao sabor dos ventos, na qual nenhum ponto 

a caverna e a tenda feita por Flusser ganham 

Flusser, em contraponto às dispendiosas 

parede tradicional é demolida tanto pelas 
ondas eletromagnéticas dos celulares quanto 

Dois usos sociais da TENDA Digital pelo IBPA

digital de mutirantes no processo participativo 

No primeiro caso, a tenda é usada para facilitar 

mostram que é essencial o engajamento dos 
mutirantes durante todo o processo de projeto 
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participantes ao uso do computador quebrando 

à informática, já que todo o processo de projeto 
e gerenciamento de obra é atualmente feito 

embora tenha objetivo distinto, trabalhamos no 
intuito de instrumentar os participantes para o 

espaço deve ser entendida qualitativamente 

testes e comparações de diversas maneiras 

usados modelos digitais manipuláveis, e que a 

usuário se engaje imediatamente num processo 

Nos casos em que todos os participantes tiveram 
oportunidade de se manifestar individualmente 

soluções mais criativas foram geradas, enquanto 

modelo digital manipulável com a possibilidade de 

acontece de forma menos pragmática e mais 

é entendido aqui por “lugar”: um primeiro 

seria o que ele chama de sense of belonging, 

digital, reconhece o limite da tecnologia digital 

Para conectar as duas favelas, foram usados 

de uma comunidade puderam ouvir e ver os 

esse encontro se daria em uma espécie de 

desse encontro, recuperou-se a idéia do “lugar” 

das duas favelas de onde as pessoas interagem 
a partir de gestos tanto com as imagens quanto 
com as pessoas da outra comunidade, criando 

instrumental, ela serve para dar suporte a 

espaço em projetos participativos, por outro, 
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