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APRESENTAÇÃO 

 
Arquitectura Participativa  

 

Beatriz Silva Pinto Santiago 

 
O tema desta dissertação aborda as experiências participativas na Arquitectura. 

Investigam-se métodos, técnicas e procedimentos que permitem que os utilizadores 

participem na concepção, construção e mais tarde na apropriação do espaço 

construído.   

Procura-se compreender qual a relação dos habitantes com o espaço construído, 

quando este resulta do seu envolvimento activo nas diversas fases processuais. Esta 

apropriação e controlo dos utilizadores face à construção resultou também no meu 

interesse em investigar temas como a autoconstrução, construção tradicional, relação 

entre a cidade formal e informal, e em métodos que procuram que o edifício tenha 

sentido e responda às necessidades dos seus utilizadores.  

É importante compreender qual o papel do arquitecto e do utilizador neste processo 

participativo, visto que esta relação se distancia dos processos tradicionais. É também 

necessário compreender que o processo das experiencias participatiavas adapta-se e 

reiventa-se de acordo com cada situação. Esta investigação vai tambem insidir nas 

diferentes formas de comunicação entre o arquitecto e utilizadores que permitem 

facilitar o diálogo e negociação entre ambos. 

A última parte do trabalho foca-se na investigação de diversos estudos de caso que 

nos permitem compreender os vários tipos de contexto onde a participação funciona 

como uma resposta viável. 

 

 

Palavras-chave: Participação, Experiências comunitárias, Diálogo e negociação, 

Autoconstrução, Técnicas tradicionais, Sustentabilidade. 



PRESENTATION  

 
Participatory Architecture  

 

Beatriz Silva Pinto Santiago 

 
The theme of this paper is an approach to participatory experiences in Architecture. 

This is an investigation about methods, techniques and procedures that enable users 

to participate in the design, construction and later in the appropriation of the 

construction. 

We are trying to understand the relation between the inhabitants and the construction. 

It is important to understand the different degrees of involvement of the user in the 

participatory processes. This involvement attract my attention to themes like self-

construction, traditional construction, the relation between formal and informal city and 

also methods that attempt to give the building significance answers to the needs of the 

users. 

It is crucial to understand the role of the architect and of the user in this process 

because participation changes the configuration of the traditional relation between both 

of them. We have also to recognize that the participatory process needs always to 

adjust its aims according to the newly created situations, it is a progressive experience. 

So another part of the investigation was the different forms of communication between 

the architect and the users, which facilitates the dialogue and negotiation between 

them. 

The focus of the last part of this work is the investigation of several case studies that 

allow us to understand the several types of context where participation works as a 

viable answer. 

 
 

Keywords: Participation, Communitarian experiences, Dialogue and negotiation, Self-

construction, traditional techniques, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema desta dissertação aborda a participação dos utilizadores ao longo do processo 

arquitectónico, quer na fase de concepção e construção, quer, posteriormente, na sua 

experiência de utilização e apropriação dos espaços construídos. 

Pretende-se investigar esta abordagem que envolve os utilizadores e arquitectos 

directamente, em que a construção e a utilização dos espaços são duas partes 

diferentes do mesmo processo. 

O meu interesse sobre este tema reside na abordagem processual acima referida e na 

curiosidade de perceber o que significa a arquitectura na experiência da maioria da 

população. Este significado e processo traduzem-se na investigação feita nos estudos 

de caso. 

Para se compreender as experiências participativas é importante investigar o 

aparecimento das mesmas nos anos 60 e o contexto em que se vivia e seguir o seu 

percurso até aos dias de hoje. 

É importante perceber o que significa realmente a participação na arquitectura, quais 

os meios e formas a que devemos recorrer na sua utilização e quais os organismos 

responsáveis pela sua aplicação.  

Visto que a arquitectura participativa é uma abordagem processual de interacção 

directa entre todos os envolvidos, é necessário perceber a fase de diálogo e de 

negociação, para que se possa compreender o abismo entre os ideais participativos e 

a participação real. É nesta fase que são aferidas as necessidades reais dos 

utilizadores. 

É necessário compreender a importância e de que modo podem actuar os organismos 

responsáveis pela participação, investigando, por exemplo, a importância do 

movimento cooperativista habitacional em Portugal para o decorrer de experiências 

participativas como o projecto SAAL. 

A construção tradicional e a realidade das cidades informais são também um ponto 

desta pesquisa, visto que muitos arquitectos fazem destes temas laboratórios de 

estudo para compreenderem a relação entre construir e habitar dentro de um só 

processo. 
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O estudo destas realidades passa por perceber que a construção e domínio de 

técnicas de construção estabelecem um lugar. É neste facto que muitos arquitectos 

vão buscar respostas que reforçam a identidade de diversas comunidades e, através 

do seu conhecimento, oferecem meios aos habitantes para que estes saibam utilizar 

os recursos locais existentes. 

Esta gestão do controlo de recursos e custos faz também parte da investigação, visto 

que é uma premissa muito importante durante a fase do projecto e no futuro das 

comunidades, para que seja possível melhorar a qualidade de vida das mesmas. 

Apesar de haver certos conceitos similares em experiências participativas, não existe 

nenhuma linha orientadora processual. A constante reinvenção e readaptação aos 

diferentes contextos onde actua resultam numa imensa variedade de métodos e 

processos construtivos. Isto resultou na pesquisa de alguns métodos e processos para 

percebermos a variedade processual destas experiências. 

A importância do controlo e apropriação dos utilizadores do espaço em que habitam 

resulta no interesse pela autoconstrução e outros métodos. Os espaços tornam-se 

adaptáveis, flexíveis e evolutivos, procurando que o edifício tenha sentido e responda 

às necessidades daqueles que o vão utilizar. 

A variedade de contextos aos quais a participação pode responder resultou na escolha 

de um estudo de caso por continente, de modo a que possa espelhar diferentes 

contextos. Em Portugal, é abordado o projecto SAAL, que demonstra como a 

construção participativa se expandiu por bairros de Norte a Sul do país numa altura de 

revolução. Na Austrália, são abordadas as acções catalisadoras de espaços urbanos, 

fruto do trabalho de organizações (que são cada vez mais comuns nos dias de hoje) 

juntamente com os moradores. Na Índia é abordado um projecto que incide numa 

realidade muito recorrente da nossa sociedade: as habitações de proliferação 

anárquica, vulgarmente conhecidas por favelas. Este projecto pretende melhorar a 

qualidade de vida destes sítios. É também referido, no Brasil, a situação da cidade de 

Porto Alegre, que foi a primeira do mundo a ser restruturada e melhorada com a 

participação directa dos habitantes, que tiveram a oportunidade de gerir o orçamento 

participativo. Em África, na aldeia do Gando, no Burkina Faso, foi desenvolvido um 

projecto num contexto de extremas carências económicas e educacionais. Foi 

construída uma escola primária em que a participação dos habitantes os levou a 

aprenderem a utilizar os recursos locais. Por fim, no Haiti, é investigada a participação 
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como uma resposta a um contexto de catástrofe natural, num país devastado por um 

terramoto e com escassos recursos. 

Com este estudo, pretende-se questionar a relação que os habitantes podem ter no 

processo arquitectónico, compreendendo as diversas fases que caracterizam estes 

projectos – e que os próprios habitantes são passíveis de sugerir e alterar, intervindo 

neste processo. 
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2. ORIGENS E CONCEITOS DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS 

2.1. CONCEITOS 

Nos inícios de 1960 alguns arquitectos começaram a debater-se especificamente 

sobre o papel da comunidade no processo construtivo. Crescia a consciência da falta 

de ligação entre o arquitecto e as necessidades e costumes dos utilizadores. Tal facto 

levou ao aparecimento de inúmeros movimentos reformistas que pretendiam através 

de vários caminhos superar esse abismo entre o arquitecto e a sociedade 

contemporânea. 

No ponto de vista do arquitecto Jon Broome, envolver as pessoas no processo de 

construção das habitações é uma preposição necessária para um processo de 

construção sustentável. (2005, p.65)1. 

A participação pode ser encarada como um processo que permite capacitar as 

pessoas para tomarem controlo do espaço que habitam. 

Na abordagem participativa, o utilizador na produção dos espaços está envolvido nas 

fases de concepção, desenvolvimento e produção. As pessoas devem ser 

conhecedoras do papel que devem desempenhar durante o processo e este factor 

afecta a resolução do projecto. Além disso, é importante perceber que a incorporação 

da participação na Arquitectura traz benefícios para as comunidades.                   

O termo participação dos utilizadores não quer dizer que estes vão comandar o 

projecto, ditando ao arquitecto o que este deve ou não fazer e esperar que este 

subscreva. Com participação pretende-se mudar o carácter autoritário do planeamento 

e transformá-lo num processo, aberto a reformulações. 

Para Henry Sanoff, a importância da participação das pessoas no projecto reside no 

facto de permitir que “...el edificio tenga sentido para los utilizadores.”(Sanoff, 2009) 2
  

                                            
1 Jon Broome é um arquitecto norte-americano que durante os anos 70 e 80 esteve envolvido com 
cooperativas de habitação, onde construiu habitações com grupos de pessoas.  
Broome, Jon. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.65 
2 “…tenha significado para os utilizadores” (Tradução nossa) 
 Henry Sanoff é um arquitecto norte-americano que estuda a importância da construção participativa.  
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Segundo o arquitecto, o desenho participativo começou nos Estados Unidos nos anos 

60, num contexto de mudanças politicas que impulsionaram uma maior participação 

em vários sectores. 

A participação passou a ser uma atitude recorrente na Arquitectura, tanto na produção 

como nos meios universitários entre os fins de 1960 e inícios de 1980. Vários factores 

contribuíram para que a participação do utilizador ganhasse protagonismo neste 

período. Em primeiro lugar, havia uma insatisfação geral com a construção da época, 

considerada demasiado autoritária. Além disso, os jovens arquitectos começaram a 

questionar os processos normativos da configuração do espaço construído. Ganhou 

então forma uma cultura participativa que, ainda assim, se perdeu ou foi ignorada nos 

períodos posteriores. 

 Por outras palavras, muitos arquitectos denunciavam o carácter burocrático da 

Arquitectura que se desligava das preocupações concretas dos utilizadores, 

defendendo que as suas necessidades deviam ser levadas a sério para se proporem 

soluções aceitáveis. As ideias de participação na Arquitectura valorizam sobretudo a 

liberdade individual e as necessidades dos utilizadores. Começaram a ser postas em 

causa as soluções abstractas e padronizadas que não respondiam exactamente à 

realidade existente. 

A participação como método foi legalizada em Inglaterra em meados dos anos 60. 

Este facto levou à criação de debates públicos e literatura dentro desta área, que 

visava os objectivos, a natureza e os mecanismos de percepção. Porém, esta 

literatura nunca se chegou a desenvolver, sendo ainda nos dias que correm muito 

escassa e fragmentada. É necessário haver mais informação sobre a participação 

social no processo arquitectónico, com vista a estudar respostas adequadas às 

questões socioculturais contemporâneas. 

Segundo Jeremy Till, um elemento chave na Arquitectura é a sociedade: “(…) 

architecture as product and process is always embedded in social dynamics.” (2010, 

p.xi) 3 

                                            
3 “O resultado e o processo da arquitectura está sempre ligado ás dinâmicas sociais” (Tradução nossa). 
Jeremy Till é formado em arquitectura e filosofia e dá aulas na universidade de Sheffield, em Inglaterra. 
Till, Jeremy. Architecture, Participation and Society, Routledge, 2010, p.xi 
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Dentro da cultura arquitectónica há uma tendência para se ignorar o compromisso com 

estas dinâmicas sociais. No entanto, a participação é uma maneira de reforçá-las. O 

papel social da participação feita pelos clientes, utilizadores e sociedade em geral é 

estimular o aumento da relação entre Arquitectura e sociedade. 

O significado literal de participação é fazer parte de algo. Dentro desse processo 

diferenciam-se geralmente três participantes: o arquitecto e outros profissionais da 

construção, o cliente e o utilizador. O pensamento imediato quando se fala em 

participação é assumir a participação do cliente ao longo do processo, o que nem 

sempre acontece. Por isso, o que se pretende quando se fala no aumento da 

participação no processo arquitectónico é que os utilizadores e o público em geral 

façam parte deste processo. 

Segundo o arquitecto Paul Jenkins existem duas filosofias diferentes na participação. 

Uma assume que a participação é um direito fundamental daqueles que de alguma 

maneira são afectados pelo processo e pela construção. A outra reconhece valor na 

participação como um instrumento que melhora de certa maneira o processo. A 

primeira visão não exclui a segunda, no entanto a segunda não implica a primeira. 4  

 
“É A real metamorphosis is necessary to develop new characteristics in the practice of 
architecture and new behaviour patterns in its authors: therefore all barriers between 
builders and users must be abolished, so that building and using become two diferent 
parts of the same planning process.”(De Carlo, 2005, p.13) 5  

 
 
 

                                            
4 Ideia retirada de Jekins, Paul. Architecture, Participation and Society, Routledge, 2010, p.14. 
 Paul Jekins é um arquitecto britânico que desenvolve experiências de construção com comunidades em 
Inglaterra e África, é professor na School of Architecture in Edinburg College of Art. 
5 “É necessário que aconteça uma importante metamorfose para que se possa criar novos elementos que 
permitam abrir novos caminhos para os arquitectos. É importante acabar com as barreiras entre 
construtores e utilizadores, isto para que construir e usar se tornem duas partes diferentes do mesmo 
processo.” (Tradução nossa). 
 De Carlo, Giancarlo. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.13 



Arquitectura Participativa 
 

Beatriz Silva Pinto Santiago   32 
 

 
 

 

A cultura arquitectónica rejeita a participação sem dar uma explicação objectiva do 

porquê. No ponto de vista do arquitecto Jeremy Till, esta negação deve-se ao facto de 

a participação representar uma ameaça para os valores normativos da Arquitectura. A 

participação não deve ser encarada como um desafio, mas sim como uma 

oportunidade para reformular a prática Arquitectónica. Se a participação actuar como 

algo que garanta a estabilidade, é aceite. Se a participação funcionar como um agente 

de transformação de valores normativos, já não é aceite. O confronto com a realidade 

em que se vive perturba os ideais delineados e comodistas. A participação é um 

processo que confronta e analisa a realidade contingente desde o início, ao contrário 

de grande parte dos processos que pretendem lidar com ela o mais tarde possível. 

Uma obra de sucesso pode ser ou não produto do processo participado. 6 

 

2.1.1. DESCONSTRUÇÃO DO TERMO PARTICIPAÇÃO 

 
“Devemos estar cientes do abismo que existe entre os ideais e a real participação. Os 

movimentos nascidos de utopias são obrigados a assumir formas diferentes ao longo 

do tempo.” (Andrade Fernandes, 2012) 

A participação não é apenas um modo de reunir as pessoas para se tomarem 

decisões em conjunto. Deve ser um diálogo acerca das diferenças mesmo que isso 

leve ao confronto de opiniões de onde podem resultar novas maneiras de produção e 

                                            
6 Ideia retirada de, Till, Jeremy. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.65. 

Ilustração 1 –“ Women empowerment”, (Projecto DESI,2007, Bangladesh). 
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novos diálogos. Segundo Anne Querrien, em contraste com a definição que muitas 

vezes é atribuída à participação, para a sociólogo e urbanista, o processo participativo 

não se prende com a identidade, mas sim com a concepção e a partilha de um espaço 

comum. “it is not about identity and rediscovering a common origin, but about creating 

and sharing a common space.” (2005, p.105) 7 

o estar posicionada no centro 

da escada, já que é uma consequência da participação. 

s have been met, but the feeling of 

having influenced the decisions.” (Till, 2005, p.26) 9 

cipação transmite, sendo passivo em relação a 

decisões já tomadas por especialistas. 

ão de que a decisão 

final reside com a pessoa com mais conhecimento, o arquitecto.  

                                           

Já Jeremy Till afirma que o termo participação esconde o facto de haver vários níveis 

de envolvimento que variam bastante ao longo do processo. Sherry Arnstein 

desenvolveu o conceito “the ladder of citizen participation” 8, onde diferenciou os 

diferentes graus de participação, como os degraus de uma escada. A base desta 

escada começa pela manipulação, seguindo-se de terapia, informação, consulta, 

apaziguamento, parceria, delegação do poder, até chegar ao controlo do cidadão. 

Jeremy Till chama a atenção para o facto de a conciliaçã

Henry Sanoff diz: “Participants have a sense of influencing the design process… it is 

not so much the degree to which the individual need

Para Till, esta frase é um exemplo de apaziguamento em relação à autoridade do 

Estado substituída pela autoridade do profissional. O cidadão deixa-se iludir pelo 

sentimento agradável que o termo parti

Alguns autores distinguem vários tipos de abordagens na participação. Incluindo a 

pseudoparticipação são utilizadas técnicas de “disfarce” para a persuasão, com o 

objectivo de se criar a sensação de participação. A participação total é aquela em que 

todos os indivíduos que influenciaram o processo de decisão têm igual poder – no 

entanto, é um ideal utópico. A participação parcial é quando o poder de decisão não é 

igual. Há o reconhecimento da diferenciação do poder e a assunç

 
7 Anna Querrien é uma socióloga e urbanista, que em 1970 trabalhou como investigadora juntamente 
com Félix Guattari no CERFI (centre d’études, de recherches et de formations institutionnelles). 
 Querrien, Anna. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.105. 
8 Conceito de escada participativa, que define os vários patamares processuais da participação 
9 Till, Jeremy. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.26 
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É necessário existir um modo de participação real que reconheça o desequilíbrio do 

poder e do conhecimento, mas que ao mesmo tempo os trabalhe de modo a 

transformar as expectativas e o futuro dos participantes. Esta perspectiva é 

denominada “participação transformadora” e pretende opor-se à natureza passiva da 

participação apaziguadora. Um dos passos para se alcançar a participação 

transformadora é questionar aquilo que se tem como garantido na prática 

ntes são 

consultados cuidadosamente através de documentos onde podem dar o seu parecer. 

nais 

conduzam a comunicação de acordo com os seus próprios termos, utilizando 

guagem e desenhos codificados face ao entendimento comum dos utilizadores. 

 

Segundo Doina Petrescu “A participação depende do desejo dos participantes.” (2005, 

gumas pessoas a defenderem que na participação o processo 

chega a ser mais importante do que o resultado. O desejo é uma produção que acaba 

por criar situações.  

                                           

arquitectónica.  

É recorrente ver abordagens que seguem os parâmetros “legais” da participação (por 

vezes iniciativas provenientes das Câmaras Municipais), nas quais os reside

Contudo, na realidade não podem participar nas diferentes fases do projecto. 

Um dos problemas identificados na participação é a natureza da comunicação pouco 

transparente entre profissionais e não profissionais. Isso faz com que os profissio

lin

2.1.2 O DESEJO DE PARTICIPAR E O ENVOLVIMENTO NO PROCESSO 

p.45) 10 

O desejo funciona como um motor dos processos participativos. Sendo a participação 

um processo, também o próprio desejo é processual. O envolvimento dos utilizadores 

no processo leva al

 
10 “A participação depende do desejo dos participantes” (Tradução nosa). 
 A arquitecta romena Doina Petrescu é professora na universidade de Sheffield e membro do Atelier 
d’Architecture Autogérée em Paris. 
Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.45. 
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Muitos projectos recentes que funcionam como catalisadores urbanos juntam pessoas 

de diferentes idades e origens culturais que constroem espaços que resultam de uma 

reunião de desejos. O filósofo Deluze colocava o desejo antes do poder, já que este 

afecta o desejo.                                                                                    

Contudo, o desejo pode desempenhar um papel subversivo dentro das estruturas de 

poder de um projecto. A produção da imaginação nos projectos participativos é 

conduzida pelo desejo. Segundo o antropólogo indiano Arjun Appadurai, a imaginação 

é “a colective tool for the transformation of the real, for the creation of multiple horizons 

of possibility”. (Appadurai, 2002, p.34) 11 

O planeamento não serve apenas para transformar os sítios mas também para 

transformar a imaginação daqueles que lá moram. A imaginação acaba por ser a 

categoria mais acessível do processo participativo.  

Qualquer pessoa, independentemente da sua idade ou origem, pode contribuir. Nos 

projectos participativos conduzidos pelo desejo, o prazer torna-se uma marca no 

discurso da participação. Os testemunhos daqueles que participaram ou usufruem de 

algum modo deste género de projectos são geralmente demonstradores de gratidão e 

saudosismo do processo em que estiveram envolvidos. Os testemunhos daqueles que 

estão envolvidos num processo participativo e ainda não têm acesso ao produto final 

são marcados pelo prazer no envolvimento. 

                                            
11 “É uma ferramenta colectiva para se transformar a realidade e diversos campos de possibilidades” 
(Tradução). 
 Arjun Appadurai. “The right to participate in the work of the imagination”, in Transurbanism, Rotterdam: 
V2_Publishing/ NAI Publishers, 2002, p.34. 

Ilustração 2 – Participação dos alunos na construção da sua própria escola
(Projecto Handmade School, 2005, Bangladesh) 
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2.1.3. IMPORTÂNCIA DA TRADIÇÃO, MEMÓRIA E CONTEXTO: “TORNAR 
VISÍVEL O INVISÍVEL” 

 
“Participation should be understood as a progressive and evolving process that 
constructs itself inferentially, by both integrating and adjusting its aims according to the 
newly created situations. Participation is performative, it is ‘to collage one´s collage onto 
another collage’, it cannot work through preconceived models.”(Petrescu, 2005, p.53) 12  

 

Os habitantes têm as suas tradições de construção e isso é particularmente visível nos 

casos em que vêm de outros países e estão integrados num outro. Em muitos países, 

as tradições e memórias foram postas de lado pelo desejo de criar uma sociedade 

homogénea. Apesar disso, e segundo a socióloga e urbanista Anne Querrien, a 

memória persiste e é necessário não reprimi-la, tornando-a invisível. Existem marcas e 

traços na história que precisam de ser capturados pelos arquitectos. É necessário 

trazer uma linguagem que traga uma espontaneidade que ainda não surgiu na 

profissão.  

Segundo a professora de história Tatjana Schneider, na abordagem participativa, o 

contexto é fundamental para se dar prioridade às necessidades humanas de um lugar 

específico. (Schneider). 

Para Henry Sanoff, cada projecto é diferente e cada projecto deve começar com um 

plano de participação, onde se estabelece os limites do problema e se estabelece 

quem participa e em que fase deve fazê-lo. Contudo, nos projectos feitos por todo o 

mundo nos últimos anos, é difícil encontrar uma linha orientadora semelhante em 

todos os projectos que responda à questão de quais são as etapas do processo 

participativo. 

“A criação de modos alternativos de lidar com tal situação, tanto no caso do mundo 

desenvolvido como no do mundo subdesenvolvido, mostrou-se ilusória, e a panaceia 

da “participação do utilizador” (difícil de definir adequadamente, e ainda mais difícil de 

conseguir) serviu apenas para nos dar uma consciência mais aguda da intratabilidade 

                                            
12 “A participação deve ser compreendida como um processo progressivo  em constante evolução, o seu 
desenvolvimento passa pela integração e ajuste dos seus objetivos de acordo com cada situação. A 
participação é performativa, é "colar uma colagem noutra colagem ', não pode ser  trabalhada através de 
modelos pré-concebidos.” (Tradução nossa). 
Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.53. 
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do problema e do facto de que ele talvez só possa ser eficientemente abordado em 

etapas, por respostas apropriadas a situações específicas.“(Frampton, 2008) 13 

 

2.1.4. O PAPEL DO CONHECIMENTO 

 
Para o arquitecto britânico John Turner, “eram os saberes instituídos da construção e 

do planeamento que tinham a ganhar com o conhecimento das soluções dos 

moradores”. (Bandeirinha, 2007, p.51) 14   

As experiências participativas alteram as configurações das relações dentro de um 

projecto.                                                                                                               

O arquitecto Filipe Balestra comenta esta relação tão falada nos projectos 

participativos, “Não se trata de fazer somente o que as pessoas querem. É preciso 

duas coisas: ouvir (absorver/interpretar) e falar (propor alternativas/solucionar). É uma 

troca, uma aprendizagem mútua”. Das suas experiências participativas em 

comunidades desfavorecidas afirma: “Os pobres têm sido os meus professores”. (Dias 

e Milheiro)15 

O arquitecto, como possuidor de conhecimento, determina os termos no compromisso 

participativo. Nos anos 60/70, e numa tentativa de reverter esta situação, um conjunto 

de activistas tentou reduzir o papel do arquitecto, detentor do conhecimento, a um 

facilitador técnico, que satisfazia os desejos da comunidade sem se impôr aos 

mesmos. 

Segundo Lars Lerup, isso iria tornar-se numa “simetria de ignorância” entre os 

habitantes e profissionais. (Till, 2005, p.31) 16 

                                            
13 Frampton, Kenneth. História da crítica da arquitectura moderna. São Paulo: Editora Martins Fontes, 
2008, 2ªedição, p. 346 - 352 
14 John F. C. Turner foi um arquitecto britânico, que se formou na Architectural Association School, em 
Londres na década de 50. As suas investigações sobre as práticas habitacionais de raíz informal foram 
importantes dados para muitos arquitectos. 
15 Filipe Balestra é um arquitecto nascido no Rio de Janeiro, é licenciado em Arquitectura pela 
Universidade de Edimburgo e obteve o seu mestrado na Universidade de Estocolmo.  
16 Lars Lerup é professor de Arquitectura na Rice School of Architecture 
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Aos arquitectos como meros facilitadores é-lhes impossível reinventar e reestruturar o 

seu conhecimento, isto é, o seu conhecimento não é usado de um modo 

transformativo. Uma participação transformadora não pode conceder que o 

conhecimento seja tratado com repúdio. Deve-se facilitar o conhecimento aos não 

profissionais. O conhecimento arquitectónico deve ser desenvolvido tendo em conta o 

contexto social e cultural das situações que nos são apresentadas. A conversação 

envolve os participantes, destaca as relações sociais e as consequências resultantes 

desse processo podem ser inesperadas, uma vez que fogem da lógica dos processos 

comuns. Todos temos histórias para contar e as histórias trazem elementos que não 

são apenas pessoais, como também sociais. Trazem consigo a imaginação que nos 

permite voar.  

Henry Sanoff explica que o conhecimento dos utilizadores aliados ao conhecimento 

dos profissionais permite-nos ir para além do conhecimento existente entre as pessoas 

formadas, “the knowledge of the user-expert is necessary to state the obvious and the 

commonplace in order to expand the narrowness of vision often found in highly trained 

people”. (Till, 2010, p.34) 17 

 

2.1.5. ESPAÇO DE NEGOCIAÇÃO                                    

Siza Vieira no decorrer do processo SAAL afirmou, “Eu oiço-vos mas não vos 

obedeço”. (Informação verbal) 18 

Qualquer teoria participativa em Arquitectura tem que incluir também o conceito de 

autoridade. Um dos aspectos inerente da participação é a confrontação inevitável das 

diferenças. Essas diferenças são o que cada utilizador traz de novo ao processo, as 

suas ideias/crenças.  

A noção de participação transformativa não pode ser conduzida unicamente a um 

conceito restrito de condições ideais de mútua cooperação. No mundo real este 

idealismo não existe. Pelo contrário, devemos aceitar que nenhum processo 

                                            
17 "O conhecimento do utilizador é necessário para afirmar o óbvio e do lugar-comum, e permitir que 
alargar os horizontes da visão académica das pessoas especializadas.” (Tradução nossa) 
Till, Jeremy. Architecture, Participation and Society, Routledge, 2010, p.34. 
18 Informação retirada do documentário “As Operações SAAL”. Realização de João Dias, produção de 
Abel Ribeiro Chaves, 2007. 
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participativo, não obstante ser bem-intencionado, vai dissolver o poder das estruturas 

e as desigualdades das várias partes intervenientes. 

O processo participativo, ao lidar desde o início com a realidade existente, obriga a 

lidar com territórios de contestação fora da zona de conforto, na qual grande parte dos 

arquitectos está habituada a trabalhar, onde é necessário ter em conta a natureza dos 

espaços. Lars Lerrup acredita que se os moradores e os arquitectos tomarem uma 

posição activa na negociação do espaço político, novas e melhores perspectivas irão 

aparecer. 

A palavra negociação é um elemento chave durante a prática participativa porque 

define a realidade da participação sem o idealismo da procura do consenso. Lerup vai 

mais longe, dizendo que se a “negociação morrer”, a esperança da construção 

também irá morrer. “A esperança de negociação” define um novo contexto dentro 

desta necessidade de se praticar um conceito participativo transformador. 

 A ideia de esperança de negociação pode causar um certo desconforto nos 

intervenientes, visto que a ideia de conciliar a noção de esperança com a de resolução 

de problemas cria alguma confusão.                       

John Chris Jones afirma que pensar na construção como “resolução de problemas” é 

usar uma metáfora morta para um processo vivo e esquecer que a construção não é  

uma questão de manter o estado actual das coisas, mas sim de realizar novas 

possibilidades e descobrir as nossas reacções às mesmas. (Till, 2005, p.35) 19 

A identificação “do problema” desde logo privilegia o profissional relativamente ao 

usurário, limitando desde logo a possibilidade da “esperança de negociação”, como 

um processo partilhado. O truque está em saber reconhecer o poder e a validade das 

conversas comuns, que surgem como ponto de partida para o processo participativo. 

François Deck, a propósito do processo do projecto francês de jardins comunitário, a 

ECObox, referiu “An experience of negotiation between competency and 

incompetency” ( Petrescu, 2005, p.53). 20 

                                            
19 John Chris Jones é um Designer do País de Gales formado na Universidade de Cambridge. 
20 ”Uma experiência de negociação entre a competência e a incompetência” (Tradução nossa) 
 Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.60. 
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2.2.  PRIMEIROS CONTRIBUTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

Ao longo dos anos 60 vários estudos e reflexões pretenderam dar consistência à ideia 

das necessidades reais dos destinatários da Arquitectura, opondo-se sempre aos 

programas do Movimento Moderno. O alojamento tinha-se tornado um problema 

mundial devido a razões socioeconómicas diversas.                                                                                    

John Turner é um arquitecto britânico que escreveu sobre habitação e organizações 

comunitárias. Foi um dos “personagens mais consequentes, sob o ponto de vista da 

exaltação teórica das diversas práticas habitacionais de raiz informal, que proliferavam 

por todo o mundo” (Bandeirinha, 2007, p.44) 21   

Os seus pensamentos foram extremamente influenciados pelo período que passou em 

bairros precários no Peru entre 1957 e 1965, onde estudou e acompanhou 

reconstruções de casas e participou em programas para estes bairros que nasciam da 

iniciativa da comunidade local. Durante esse tempo que passou no Perú, envolveu-se 

em debates acerca da política de habitação, do desenvolvimento comunitário e do 

papel da auto-ajuda. As teorias que defendia foram criadas neste contexto. Turner 

argumenta que a habitação é melhor conseguida e gerida por aqueles que a habitam 

do que por uma administração feita somente pelo Estado. Através de um estudo 

empírico, mostrou que os bairros construídos com grupos locais funcionavam melhor, 

uma vez que as pessoas sabiam melhor do que ninguém as suas necessidades reais. 

Devia-lhes ser dada a possibilidade de “Freedom to built” (expressão que deu origem 

ao título da sua publicação). 

Neste contexto defendia que o Estado, bem como os arquitectos e engenheiros, 

deviam actuar como facilitadores, o que iria resultar numa mudança no pensamento 

que valoriza a experiência sobre os modos profissionalizados de conhecimento. 

Segundo José António Bandeirinha, “O que é realmente revelador no trabalho de John 

F.C. Turner é a descoberta, ou a convicção, de que a auto-ajuda é a promoção directa 

na produção de habitação no Peru e em geral nos países latino-americanos”. 

(Bandeirinha, 2007, p.47) 22   

                                            
21 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.44. 
22 José António Bandeirinha formou-se em Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, 
actualmente é professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.  
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A sua visão radical defendia que não só os moradores deviam construir as suas casas 

e bairros, como também deviam controlar e gerir as suas finanças. O envolvimento de 

Turner com a questão da habitação nunca se afastou da raiz libertária de pensamento. 

A geração de arquitectos envolvida no espírito do tão falado “desenvolvimento do 

mundo” baseava-se na abordagem de Turner, que falava da importância do papel da 

comunidade e do terceiro sector na autoconstrução. 

Christopher Alexander, um arquitecto de origem austríaca, procurava saberes que 

fossem para além dos programas funcionalistas convencionais. Pretendia um estudo 

mais complexo das necessidades dos moradores. 23 

 O recurso a estas disciplinas ajudava a sistematizar melhor o papel dos mesmos. 

Desenvolveu obras de baixo custo onde explorou os recursos locais e a participação 

dos moradores, numa construção sustentável. A participação e a adequação aos 

recursos locais passavam de condicionantes para dados efectivos e motivações 

acrescidas.  

John Habraken, um arquitecto holandês, defendia que a construção massificada de 

habitações desprezava o carácter participativo do indivíduo na produção e no uso da 

sua habitação. A apropriação do individuo ao espaço era totalmente comprometida, 

criticando o papel do arquitecto e outros profissionais na questão habitacional. 24 

Habraken foi fortemente influenciado pelo arquitecto húngaro Yona Friedman. No final 

dos anos 50, este último estudou o problema dos arquitectos terem de tomar uma 

enorme quantidade de decisões num universo extremamente complexo, de tal modo 

que lhes dificultava prever a evolução das diferentes necessidades em permanente 

mudança. Friedman assinalava que as pessoas, conforme as suas necessidades, 

poderiam escolher o habitat que mais se adequasse a elas. Desenvolveu uma teoria 

de estruturas espaciais fixas, dentro das quais os utentes podiam dispor como 

quisessem as alternativas de habitação, ”elencadas através de uma programação 

disponibilizada pelos concepteurs”. (Bandeirinha,2007, p.32).  

                                                                                                                                
Ibidem, p.47. 
23 Christopher Alexander é formado em Arquitectura, Matemática e Urbanismo. Nasceu na Áustria e 
actualmente é professor na Universidade da Califórnia. 
24 John Habraken é um arquitecto holandês nascido na Indonésia. Actualmente é professor na 
Universidade de Eindhoven. 
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Habraken propõe a separação do “suporte” ou “prédio-base” do “preenchimento 

interno” da construção, na sua publicação “Supports” em 1961. O propósito dessa 

separação é oferecer aos habitantes as condições que possibilitassem que os 

habitantes tivessem um papel importante no processo de “configuração” do desenho 

final. Suporte é uma construção que abriga habitações erguidas independentemente, 

abastecidas de infra-estruturas feitas tendo em conta a responsabilidade colectiva. 

Estas habitações eram uma moldura para um organismo vivo e complexo fruto da 

responsabilidade individual que criava o recheio do edifício. A estrutura de suporte 

devia permitir a construção das habitações que fossem passíveis de alterações e a 

demolição das mesmas, independentemente das outras moradias. Quanto maior a 

variedade de possibilidades de habitações num suporte, melhor seria.  

Diversos arquitectos inspiraram-se na abordagem de Habraken e Friedman mas de 

uma maneira menos sistemática. 

Em 1970, o arquitecto Walter Segal, desenvolveu um sistema de autoconstrução que 

se baseava numa estrutura de madeira em painel pré-fabricada. A estrutura de Segal 

tinha semelhanças com as estruturas de suporte propostas por John Habraken. 25 

Nos finais dos anos 90, ressurgiu o interesse pela autoconstrução nos países do 

Norte, especialmente em Inglaterra. O movimento ganhou ainda mais força nos 

Estados Unidos e isso deveu-se em parte às pressões económicas e ecológicas. 

Outro dos pioneiros na ideia de participação na Arquitectura na Europa durante este 

período foi o arquitecto belga Lucien Kroll, que incorporou as ideias de Habraken nos 

seus edifícios públicos, como por exemplo na Faculdade de Medicina da Universidade 

Católica de Louvain, uma referência relevante no que pode ser chamado uma 

“Arquitectura aberta”. 26 Os estudantes de Medicina procuravam um projecto no qual 

tivessem a oportunidade de participar na tomada de decisões e na construção do 

edifício. 

Kroll assumia até às últimas consequências a participação dos utilizadores na 

Arquitectura. Adoptou uma postura que não controlava nenhum aspecto na construção 

em resposta àqueles que se preocupavam com a perda do controlo durante o 
                                            
25 Walter Segal nasceu na Suíça e formou-se em Berlin na Alemanha. Auto intitulava-se arquitecto 
comunitário. 
26 Lucien Kroll é um arquitecto Belga formado na École Nationale Supérieure d’Architecture de la 
Cambre. 
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processo. Estas ideias foram defendidas numa conferência intitulada “Arquitectura 

Homeopática e Urbanismo Animal”. 

Ralph Erskine, um arquitecto nascido em Londres mas que viveu e trabalhou a maior 

parte do tempo na Suécia, desenvolveu obras como Byker em New Castle (1973), um 

êxito em matéria de unidades de habitação colectiva marcada pelo envolvimento da 

participação da comunidade. 

 

 
 

 
“No fundo, todas estas aproximações se inscreviam no círculo das intenções, mais ou 
menos expressas, de capturar as aspirações concretas dos utentes para um lugar de 
primazia, no campo metodológico do exercício do projecto, mas pretendiam ir ainda 
mais além, quando preconizavam que todas aquelas preocupações de base analítica, 
emprestadas das ciências sociais, se assumissem como as próprias motivações da 
criação do objecto arquitectónico.” (Bandeirinha, 2007, p.23) 27 

 

2.2.1 INÍCIO DAS ACÇÕES URBANAS E MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS 

 
Em Portugal, importantes experiências na área da participação datavam já de meados 

dos anos 50. 

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL), entre 1956 e 1957, pretendia colmatar 

uma grande lacuna que existia no cooperativismo habitacional. Decorriam 

paralelamente iniciativas como a exposição “O Cooperativismo Habitacional no 
                                            
27 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.23. 

Ilustração 3 – Vista exterior das habitações Byker de Ralph Erskine. (New Castle,
Inglaterra) 
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Mundo”, em 1957, que davam a conhecer o êxito da solução cooperativa na habitação 

em diversos países do mundo. Realojamentos mal planeados que geraram situações 

dramáticas durante os anos 60 levaram à organização de colóquios, onde se debatia 

acerca do direito à habitação e às experiências das cooperativas de habitação. Os 

planos de fomento e o movimento das cooperativas marcaram profundamente os anos 

50 e veio mais tarde influenciar o projecto SAAL. 

A configuração teórica das experiências que se faziam sentir na altura por todo o 

mundo em contextos semelhantes acabaram por influenciar as experiências 

participativas em Portugal. Os projectos participativos que ocorreram no país foram 

“experiências muito vivas e, nalguns casos, servidas ainda a quente, no ardor do 

deslumbrado quotidiano revolucionário.” (Bandeirinha, 2007, p.13). 28 

Assim como noutros países, este género de projecto surge fruto da situação política e 

social e do descontentamento com as respostas da Arquitectura em vigor. O SAAL 

também estava relacionado com os movimentos de moradores e a situação política e 

social que o país vivia. 

Foi criado com o intuito de dar apoio às populações alojadas em situações precárias, 

oferecendo melhores condições habitacionais. Surgiu como um serviço 

descentralizado que actuava nos bairros degradados através do suporte projectual e 

técnico dado pelas brigadas. Exemplos como as experiências participativas em 

cidades sul-americanas e no Norte de África foram tidas em conta como objecto de 

estudo.                                                                         

O protesto urbano foi uma espécie de movimento social que emergiu em meados dos 

anos 60. Ao mesmo tempo que surgiam os protestos organizados, surgiam práticas 

menores baseadas na vida do dia-a-dia, as acções urbanas. Em Nova Iorque, por 

volta de 1980, surgem os jardins comunitários como consequência das green 

guerrilhas, acções activistas que se iniciaram nos anos 70. Estes jardins começaram 

de uma maneira ilegal de ocupação da terra e foram criados como protesto face às 

políticas de expansão pública e privadas. Em França, os jardins comunitários (“jardins 

partagés”) começaram nos finais dos anos 90 e o seu propósito só recentemente foi 

reconhecido por lei. Este género de acções é um exemplo de actividades sem 

                                            
28 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.13 
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reconhecimento oficial ou suporte financeiro e que começaram apenas com um desejo 

desligado do poder (Jekins, 2010, p.25).29 

 

 
 

 

Uma nova vertente no envolvimento da comunidade em relação ao ambiente 

construído nasceu nos Estados Unidos e relaciona-se com o aumento dos movimentos 

sociais de protesto em meados dos anos 60. Na abordagem desta nova vertente, os 

profissionais representavam as comunidades desfavorecidas em resistência ao 

desenvolvimento desmesurado que negligenciava estas comunidades.  

Em 1970, esta ligação com as comunidades apoiava-se nos centros comunitários de 

construção que providenciavam ajuda técnica local dentro das comunidades em 

diferentes tipos de problemas. Tanto na vertente arquitectónica como no planeamento, 

estes centros nasceram em Inglaterra. Numa determinada fase, dependiam de fundos 

governamentais, 

A agitação urbana nos Estados Unidos decorreu paralelamente ao aumento do 

desânimo público em Inglaterra. No país vivia-se um descontentamento face às 

políticas de larga escala de limpeza e renovação dos bairros de lata formados no pós-

guerra. Pretendia-se substituir edifícios desabitados e em más condições dentro das  

                                            
29 Jekins, Paul. Architecture, Participation and Society, Routledge, 2010, p.25. 

Ilustração 4 – Jardins comunitários nos EUA. (1975) 
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cidades por prédios com múltiplos apartamentos. Os planos de reabilitação das 

autoridades locais dos departamentos de Arquitectura e Planeamento eram 

considerados pouco sensíveis face à revolta, desagregação e dispersão das 

comunidades tradicionais.                

e ocupas” levaram à criação de associações de 

habitação. (Jekins, 2010, p.26). 30 

 

 movimentos sociais levou agências governamentais a 

financiarem estas actividades.  

                                           

 A apropriação de edifícios abandonados em zonas propícias ao desenvolvimento das 

cidades foi um movimento que cresceu muito em Inglaterra por esta altura e acabou 

por se espalhar pela Europa continental nos finais de 1960 e em 1970, em particular 

na Holanda e na Dinamarca. Neste último caso foi criada uma “Free city of 

Copenhagen”(Christiania), uma comunidade autogerida independente, que apesar das 

modificações sofridas mantém-se até aos dias de hoje. Estas actividades 

denominadas por “movimentos d

 
 

 

Em vários países, a participação passou a ser uma resposta legalizada pelo Governo, 

e por conseguinte um elemento político. Os primeiros movimentos de Arquitectura e 

planeamento comunitários inicialmente dependiam dos estudantes e arquitectos 

“radicais” que trabalhavam voluntariamente com a comunidade. Em alguns países, o 

crescimento significativo destes

 
30 Jekins, Paul. Architecture, Participation and Society, Routledge, 2010, p.26. 

Ilustração 5 – Ruas de Christiania em Copenhagen,( Dinamarca) 
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2.3. (RE)DESCOBERTA DAS NECESSIDADES DOS UTILIZADORES 

Para planearmos tendo em conta as necessidades das pessoas é necessário planear 

com os utilizadores, de modo a que os debates e trocas de ideias se mantenham 

activos, possibilitando um reinvenção constante que se vai adaptando às exigências. 

Ao planear com as pessoas e não para as pessoas, a dinâmica processual não morre 

e a participação é algo contínuo que marca o projecto.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, os estudantes foram os primeiros a exigir uma 

renovação radical das estruturas organizacionais e dos métodos de ensino. Na altura, 

o corpo académico das universidades de Arquitectura impedia que as novas ideias 

chegassem às escolas, daí esta necessidade de reformulação “in architecture new 

ideas are at least 50years old”. (De Carlo, 2005, p.3) 31 

O espírito da altura foi profundamente marcado pela revolta de uma nova geração que 

descobriu que os ideais sociais do movimento moderno tinham-se perdido ou, por 

outro lado, tinham sido traídos.                

O corpo académico começou a ceder e apesar de manter a sua linha de pensamento 

aceitou elementos de uma nova linguagem. Porém esta operação acabou por falhar, 

em parte porque o propósito da luta dos estudantes tinha mudado de perspectiva. Já 

não se tratava apenas de reestruturar as organizações e métodos de ensino. A 

questão fundamental passou a ser o propósito da formação e o papel social dos 

jovens arquitectos. Pretendia-se redescobrir as razões para esta profissão. 32 

Apesar das falhas do movimento moderno é inquestionável o valor das ideias de 

alguns arquitectos. No entanto, muitos arquitectos não se puseram do lado das 

pessoas para realmente perceberem as suas necessidades, “the side of the people – 

those who use and bear architecture.” (De Carlo, 2005, p.7) 33 

 Ao distanciarem-se do contexto social real, das necessidades concretas da altura e ao 

optarem pelo lado do cliente em vez do utilizador, acentuavam as falhas do movimento 

moderno.  

                                            
31 “Na arquitectura as novas ideias têm pelo menos cinquenta anos” (Tradução nossa) 
32 Ideia retirada de De Carlo, Giancarlo. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.3. 
33 “o lado daqueles que usam e sustentam a Arquitectura” (Tradução nossa) 
     Ibidem, p.3. 
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Esta altura foi muito marcada pela produção em série e pela tentativa de reduzir ao 

máximo os custos. A redução acabou por se tornar uma palavra de ordem e chegou 

aos mínimos toleráveis do espaço da habitação. Segundo Giancarlo De Carlo, os 

arquitectos estavam tão preocupados na questão de “como” deveriam aplicar estes 

conceitos de redução, que acabaram por negligenciar o “porquê”. Perderam a 

essência das razões que os levaram a este compromisso cultural, “Working on ‘how’ 

without rigorous control of ‘why’ inevitably excludes reality from the planning process”. 

(De Carlo, 2005, p.9). 34 

No movimento moderno o modo de descobrir estas necessidades foi feito através de 

uma formulação ilusória a uma escala universal que era influenciada por gostos e 

preposições das culturas dominantes de todas as épocas que o possam ter 

influenciado. Outra maneira de se identificar as necessidades dos utilizadores é optar 

pela realidade dominante numa sociedade, identificando um tipo de utilizador e passar 

tempo e dialogar com essa condição social concreta. Desta descoberta surgiram 

novos dados que vão entrar em confronto com os modelos antigos. 

Tornou-se necessário criar participação directa e avaliar as pessoas como seres 

individuais com necessidades singulares. Os sistemas tradicionais têm de ser 

reavaliados para que se explorem caminhos ainda não explorados.   

“The architectural object changes with the transformations which the user imposes on it 
as he or she adapts it to varying pratical and creative needs; but the user also changes 
with the simulation which the intrinsic quality of the architectural object transmits to him 
or her”. (De Carlo, 2005, p.20) 35 

 

Geralmente a fase de uso é caracterizada pela adaptação do homem à Arquitectura e 

não o contrário. Isto porque os planos autoritários encaram a mudança do utilizador 

face à Arquitectura como uma mudança mais fácil de se conseguir. O uso ou as 

possibilidades de utilização acabam por definir as qualidades do espaço. Por este 

motivo é tão importante que se explorem as verdadeiras necessidades dos 

utilizadores, tendo em conta a realidade onde estão inseridos. As formulações 

abstractas das necessidades do ser humano acabam por impedir uma resposta eficaz 

da Arquitectura.  

                                            
34 De Carlo, Giancarlo. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.9. 
35 Ibidem, p.20.  
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A luta contra a pobreza marcou profundamente a Arquitectura do século XX. Em 1929, 

na segunda reunião dos CIAM (Congresso Internacional de Arquitectura Moderna) em 

Frankfurt, era visível a divisão dos arquitectos em dois campos. De um lado a 

Arquitectura era vista como uma continuação política que a tornava a única solução 

face às políticas que tinham falhado. Do outro, arquitectos como Hans Schmidt 

estavam convencidos de que a “Arquitectura representava apenas um problema de 

forma e que não era necessária à sobrevivência”. (Carvalhais, 2009) 

Em 1933, no IV CIAM, embora não se tenham resolvido todas as divergências destes 

dois campos, Le Corbusier publicou anonimamente sob o título de “A Carta de 

Atenas”, uma carta com falhas encontradas na construção de cidades e propostas 

apropriadas para as resolver. O tema era a cidade funcional e incluía propostas como 

separar por zonas a habitação, o trabalho, o lazer e os transportes. A carta tornou-se 

um guia para os arquitectos no combate à pobreza na segunda metade do século XX.  

Jane Jacobs e Alexander Mitscherlich foram os primeiros a manifestar-se contra a 

obediência face ao conteúdo da “Carta de Atenas”. Nos seus pontos de vista, “A 

Arquitectura Moderna: na sua essência, não era compatível com as necessidades dos 

pobres”. (Carvalhais, 2009) 

Neste período de descontentamento formou-se o Team10, composto por jovens 

arquitectos de vários países que se opunham aos congressos e reflectiam acerca dos 

problemas da Arquitectura moderna. Uma das principais propostas defendidas pelo 

grupo era o aumento do entendimento das relações entre Arquitectura e urbanismo, 

através da interacção do habitante com o lugar. Giancarlo de Carlo era membro deste 

grupo, e foi nos procedimentos dos projectos participativos que viu respostas a estas 

necessidades, permitindo que morar fosse pertencer a um lugar. (Barone). 
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Estes arquitectos acreditavam que era necessário adequarmo-nos às reais 

necessidades humanas, enfrentando o problema de uma maneira sempre vinculada às 

condições da realidade em questão. 

A resposta que a participação pode dar face à falta de ligação com os utilizadores em 

cima descrita é o facto de o planeamento não ser de todo parecido com os planos 

autoritários que impõem soluções finais logo no início do processo. A formulação de 

hipóteses só surge depois de se questionarem as escolhas básicas e as necessidades 

dos habitantes. 

As constantes mudanças demográficas, as exigências do mundo contemporâneo e o 

ritmo de vida acelerado impedem que se façam projectos para um ser humano 

abstracto.   

Segundo a socióloga Monique Eleb, o mundo contemporâneo caracteriza-se pelo 

aumento da longevidade, a emancipação tardia dos jovens adultos, a partilha de casa 

entre jovens e pré-matrimonial (o que implica que se houver compra de uma casa esta 

seja mais tardia) e ritmos muito diferentes dentro da família. 36  

É muito importante reestruturar os sistemas que continuam a pretender lidar com a 

realidade o mais tarde possível. O contexto em que vivemos é marcado pelas 

                                            
36 Eleb, Monique. “Formas de vivienda emergentes y hábitat”, Nuevos modos de habitar. Valência: 
COACV, 1996, p.46. 

Ilustração 6 – Reunião do Team 10, Georges Candilis, Peter Smithson, Giancarlo
de Carlo, Pancho Guedes e Aldo van Eyck. (1973, Berlim) 
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diferenças de ritmos e uma quebra com a estrutura tradicional familiar. A Arquitectura 

tem de se adaptar aos novos modos de habitar. Nos projectos participativos os 

arquitectos devem ter em conta que as pessoas são diferentes e que têm diferentes 

tipos de necessidades motivadas por factores biológicos, sociais e culturais. 

 

2.4. DIFERENTES TIPOS E EXPERIÊNCIAS DE PROJECTOS PARTICIPATIVOS 

Existem vários tipos de experiências e processos dentro das abordagens 

participativas. As experiências podem ser de grande escala, como a cidade de Porto 

Alegre ou o projecto SAAL, onde neste último caso se trabalha com diferentes 

comunidades de moradores de Norte a Sul da país, ou de pequena escala como os 

jardins comunitários da ECObox em França. 

As intenções destes projectos variam muito, desde o realojamento de famílias que 

moram em condições precárias (SAAL), a projectos de carácter temporário que 

funcionam como catalisadores urbanos (ECObox) ou carácter social (como o projecto 

Stalker que recebeu a comunidade de refugiados kurd).  

Existem também projectos de construção de escolas que se apoiam no princípio que a 

educação e o conhecimento são elementos capazes de mudar o mundo (escola 

primária no Gando, em que o trabalho comunitário aqui desenvolvido serviu de 

exemplo para aldeias vizinhas construírem as suas próprias escolas) ou projectos em 

bairros de lata que trabalharam com os recursos e realidades existentes.  

Não nos podemos esquecer dos projectos que se ligam a universidades e permitem 

que os alunos desde cedo se envolvam com o trabalho comunitário (rural studio) ou 

dos projectos em que o facto da população se juntar para ajudar na manutenção de 

um edifício originou uma festa anual, entre muitos outros. 

Exemplos como a ECObox e Stalker, são projectos que exploram o carácter 

temporário dos projectos participativos e mostram as oportunidades que podem 

resultar de espaços abandonados. Os espaços abandonados dão-nos alguma 

liberdade, já que as regras e códigos continuam a ser redefinidos. A qualidade destes 

espaços consiste na resistência a uma apropriação homogénea. São heterogéneos, 

frágeis e fragmentados em oposição aos espaços funcionais da cidade. 
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Mesquita de Djenné: 

A Grande Mesquita de Djenné é o maior edifício em adobe do mundo construída em 

1280 por Koy Konboro, o 26º rei de Djenné. Localiza-se na cidade de Djenné, no Mali, 

e foi declarada património mundial pela Unesco em 1988. A partir dos fins do século 

XIX, o estado da mesquita foi-se degradando. Então, em 1906, a mesquita foi 

reconstruída com o seu aspecto original, esta reconstrução durou cerca de um ano. 

 
 Ilustração 7 – Manutenção da mesquita Djenné feita pelos habitantes. (Mali, África) 

 

A mesquita é danificada todos os anos pelas chuvas que ocorrem de Julho a Outubro, 

que levam uma parte do revestimento da mesquita, obrigando à manutenção regular 

do monumento. A esta manutenção dá-se o nome de "rebocadura" e ocorre na 

estação seca, dando origem a uma grande festa. As mulheres trazem a água, os 

homens amassam o revestimento com os pés e entregam-no aos pedreiros, que se 

empoleiram nas escadas para cobri-lo nas paredes. Todas as pessoas se envolvem 

sem receber nada em troca a não ser a preservação deste bem que pertence àquela 

comunidade. É um acto genuíno de participação da comunidade, envolvida num 

sentimento de pertença a algo. 

ECObox: 
 
Em 2001 foi fundada uma associação sem fins lucrativos designada Atelier 

d’Architecture Autogérée que desenvolve estratégias de regeneração urbana na área 
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de La Chapelle no norte de Paris. Esta zona de Paris tem uma das maiores taxas de 

imigração e é considerada geograficamente uma área isolada. Esta é uma área de 

construções industriais abandonadas e, tendo em conta o estado de degradação desta 

zona, os residentes não acreditavam no seu potencial urbano. 

Um colectivo de arquitectos, artistas, urbanistas, sociólogos, estudantes e residentes 

que formam esta organização, fazem experiências de reapropriação do espaço 

público.  

"The aim is to create a network of self-managed places by encouraging residents to get 

access to their neighborhood and to appropriate and transform temporary available and 

underused spaces. This strategy valorizes a flexible and reversible use of space and 

aims to preserve urban ‘biodiversity’ by providing for a wide range of life styles and 

living practices to coexist.” (Petrescu, 2005, p.43) 37 

Um dos primeiros projectos desenvolvidos foi a criação de um jardim temporário feito 

através de materiais recicláveis que se encontravam na área (paletes, garrafas de 

plástico, etc). O jardim denominado ECObox funciona como um espaço cultural e 

social. A ECObox é um instrumento sem o controlo das políticas oficiais e dos corpos 

privados. 

 
 

                                            
37 “Pretende-se criar uma rede autogerida que encoraje os habitantes a aproveitar o seu bairro através 
de uma apropriação temporária de espaços abandonados. Esta estratégia valoriza a flexibilidade do uso 
dos espaços pretendendo preservar a biodiversidade urbana, permitindo a coexistência de vários estilos 
de vida. “ (Tradução nossa) 
Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.41 

Ilustração 8 – Construção dos jardins temporários feita pelos habitantes.
(ECObox,2004, França) 
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Uma reunião de desejos de habitantes de diferentes idades e culturas levaram à 

criação deste espaço. A ECObox altera o papel dos jardins comunitários e alarga-os 

para outras funções. Foram criados módulos móveis como por exemplo: cozinhas, 

livrarias, caixas de ferramentas e laboratórios media, que acompanhavam as 

actividades colectivas decorrentes no local como culinária, debates, rádio, leitura entre 

outras. Estas actividades proporcionavam encontros com pessoas que vinham de 

contextos culturais muito diferentes. 

Depois de se fazer a experiência deste jardim, o Atelier d´Architecture Autogérée 

sugeriu a passagem gradual de jardins para outros espaços colectivos de auto-gestão. 

Este projecto de jardins temporários e móveis pode ser considerado percursor e 

encorajar o aparecimento de outros projectos autogeridos. É interessante que os 

projectos catalisadores de zonas urbanas explorem o potencial do uso temporário na 

cidade contemporânea. 

 
 Ilustração 9 – Módulos móveis onde decorriam diferentes actividades. (ECObox,

França)   

 

Este projecto resistiu a normas e políticas de participação conseguindo que os 

habitantes participassem directamente, estruturando como se iriam organizar e 
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sabendo à partida, como refere Doina Petrescu, que as vontades da comunidade por 

vezes são diferentes dos interesses públicos e privados. (2005, p.48). 38 

Este género de estruturas que preservam independência económica e política (em 

parte isto é possível devido à pequena escala do projecto) correm sempre riscos, isto 

porque nada é tido como garantido, tudo depende da presença daqueles que estão 

envolvidos no projecto. Este jardim acabou por se tornar um espaço de discussões, 

workshops de construção, fabrico de objectos, jardinagem e foram ali tomadas 

decisões urbanas em encontros informais. Mais do que uma zona de lazer tornou-se 

uma plataforma de articulação de desejos e intenções.  

 
 

 

Em suma, esta estratégia baseia-se na apropriação temporária e no uso de espaços 

abandonados, resultantes de más estratégias de planeamento urbano. Esta 

abordagem pode ser estendida a estratégias de planeamento e políticas de uso que 

preservem áreas permanentemente para o uso temporário das cidades. 

Stalker: 

O stalker é um sistema aberto que abraça acções e pesquisas para catalisar 

movimentos criativos no tempo e espaço, para que se produzam ambientes e 

situações auto-organizados. 

                                            
38 Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.48 

Ilustração 10 – Projecto ECObox na primavera de 2004. (ECObox, França) 
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O stalker Urban Art Lab desenvolveu uma experiência no Campo Boario em Roma, 

onde moram comunidades (principalmente habitantes do Senegal, do Norte de África e 

sem-abrigo italianos) que diferem da vida “normal” da cidade. Segundo Francesco 

Careri e Lorenzo Romito, “The result is a strange cosmopotitan and multicultural 

universe evoking the surreal city of Pasolini and Fellini, a universe that no one would 

expect to find in the centre of modern touristic Rome.” (Careri et al., 2005, p.228) 39 

 
 

 

Stalker foi convidado a participar na Biennal dei Giovani artisti em maio de 1999, numa 

exposição que ocorreu no campo adjacente ao Campo Boario. Aí propuseram integrar 

a comunidade de refugiados Kurd (estes vinham para Itália para exílio político) que 

chegava da Turquia, neste contexto multicultural. A comunidade Kurdish foi recebida 

pelos cidadãos, que se mostraram solidários à situação. 

Foi organizado o workshop “From Cartonia to Piazza Kurdistan”, onde estudantes de 

Arquitectura da escola de Roma, os refugiados Kurd e a organização Azad se 

envolveram no restauro do edifício desocupado, que em tempos tinha sido uma clínica 

                                            
39 “O resultado foi um estranho universo cosmopolita e multicultural que evocava a cidade de Pasolini e 
Felini, um universo que ninguém esperava encontrar no centro da moderna e turística cidade de Roma.” 
(Tradução nossa).  
Careri, Francesco; Romito, Lorenzo. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.228. 

Ilustração 11 – Laboratório de arte urbana Ararat, Biennale del Giovani artisti del
mediterraneo, 1999 
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veterinária, que se passou a chamar Ararat. O edifício acabou por se tornar o ponto de 

encontro onde se trabalhava para o projecto. 

Ararat tornou-se numa enorme praça onde se integraram diferentes comunidades, 

sem a ajuda administrativa da cidade nem financiamento. Até 2002, nesta grande 

praça de asfalto decorreram jogos, encontros gastronómicos multiculturais, 

intervenções de arquitectos e artistas e a plantação de árvores de fruto. 

Este espaço nos dias que correm tornou-se um ponto obrigatório de paragem para 

todos os refugiados Kurd que passam pela Europa. 

Segundo Careri e Romito, as situações foram geridas por negociação entre 

comunidades e indivíduos, este equilíbrio de negociação foi conseguido em parte pelo 

carácter temporário das negociações, já que as chegadas e partidas das pessoas 

marcaram este processo. 

Depois de ultrapassadas as reacções de indiferença que o projecto teve, acabou por 

despertar muita curiosidade na comunidade de arquitectos e artistas (neutros a este 

género de causas), tornando-se um fenómeno sociológico. Estes novos caminhos 

abrem a possibilidade de se inovar em experiências urbanas, preservando múltiplas 

culturas. 

Rural studio: 

Foi fundado em 1993 por Samuel Mockbee. Este programa fez mais de sessenta 

construções para algumas das comunidades mais pobres dos Estados Unidos da 

América. O estilo das construções caracterizava-se por ser um Arquitectura 

vernacular, combinada com técnicas modernas.  
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 Ilustração 12 – Construção de uma casa com um orçamento muito limitado, onde

se utilizaram materiais económicos, (Rural Studio, Alabama, EUA) 

 

A incapacidade de se criar habitações para os mais necessitados por falta de 

financiamento levou Mockbee a propor um estúdio de construção na universidade 

onde havia estudado. Esta ligação é a marca do estúdio rural. Numa primeira fase as 

casas foram feitas com a participação dos utilizadores, utilizando materiais reciclados 

(desde tubos de papel a azulejos já usados), numa abordagem sustentável, 

funcionando como resposta a orçamentos extremamente baixos. 

O apoio da Universidade de Auburn foi limitado. Esperava-se que os estudantes 

arranjassem financiamento sob o modo de doações de materiais para os seus 

projectos. As casas foram construídas por estudantes do segundo ano, que se 

repartiam por semestres. Os estudantes do quinto ano estavam encarregues de 

projectos maiores e mais complexos, como por exemplo, o de uma capela e de um 

centro comunitário. O rural Studio inspirou outras universidades a elaborar programas 

similares, a ligação dos estudantes e a comunidade permitia que os alunos 

mantivessem contacto e compreendessem a responsabilidade social da profissão.   

 

2.5. PROCESSOS DE DIÁLOGO 

Através do diálogo surge a informação relevante e ao mesmo tempo os habitantes são 

informados de todos os passos processuais que vão ocorrendo ao longo do projecto. 
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O diálogo torna o processo participativo transparente, já que todos os envolvidos estão 

a par dos acontecimentos. 

Para Henry Sanoff, as questões que os arquitectos e urbanistas fazem aos habitantes 

para ter em conta a sua opinião no momento de projectar podem realizar-se durante 

reuniões, entrevistas, encontros, questionários. Devem ser feitas de um modo simples 

e directo. É durante este intercâmbio de ideias que se deve resolver os conflitos de 

opiniões existentes. (Sanoff, 2009). 

Um dos primeiros arquitectos a promover este método participativo de diálogo foi 

Giancarlo De Carlo. O seu processo participativo era composto por três fases: a 

descoberta das necessidades dos utilizadores, a formulação de hipóteses e a 

avaliação dos resultados. Ao contrário dos projectos tradicionais, não era apenas 

apresentada uma solução. Este processo consistia em projectar com os habitantes e 

isto permitia que os futuros utilizadores apreciassem o seu espaço doméstico. 40 

 

 
 

 

 

                                            
40 Informação retirada de De Carlo, Giancarlo. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.17 - 
20 

Ilustração 13 – Ligações pedestres em Vila Matteotti, projecto de Giancarlo de
Carlo. (Itália) 
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No projecto Villaggio Matteotti em Terni, Itália, construído entre 1969 e 1974, Giancarlo 

“colocou como condição para o projecto a participação dos moradores ao longo de 

todo o processo.” (Barone, p.8) 41  

Desde o início do projecto, os habitantes foram informados sobre todo o processo 

através de reuniões, entrevistas e exposições com várias propostas. O resultado 

destes processos de diálogo foi a “recolha” de diversas opiniões, que foram adaptadas 

por De Carlo até se chegar a um consenso.                                    

Contudo, o diálogo com os habitantes tem de ser bem estruturado senão corremos o 

risco desta fase se tornar interminável e nunca se chegar a um consenso. 

 

2.5.1. MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO COM OS HABITANTES 

 
“Fiz imensos desenhos. Desenhei e apresentei os desenhos. Apresentei tudo e reparei 
que as pessoas estavam a olhar ou para a minha caneta ou para a minha pulseira – 
não estavam a olhar para os desenhos. Primeiro senti-me culpado porque talvez os 
desenhos estivessem maus; depois percebi que é uma sociedade predominantemente 
analfabeta, que não comunica com papel, com caneta.” (Balestra, 2009) 
 

Nos projectos participativos, os habitantes imaginam as suas habitações e é criada 

uma narrativa que os arquitectos ajudam a representar graficamente que na fase final 

do projecto se converte numa realidade. A representação gráfica é um elo de ligação 

entre a imaginação e o construído. Para muitas pessoas é difícil interpretar um plano, 

por isso a capacidade do arquitecto de desenhar uma perspectiva cria uma evolução 

transparente do processo. É muito importante que, para além dos arquitectos e 

construtores, o público em geral compreenda os meios de representação gráfica 

utilizados no processo. Contudo, os meios de representação gráfica têm de se adaptar 

a diferentes situações para que sejam compreendidos por diferentes pessoas, de 

diferentes níveis de educação, cultura, idade entre outros factores. Deve também 

haver uma constante actualização dos meios para que acompanhem as mudanças da 

sociedade. 

                                            
41 Barone, Ana Cláudia Castilho. “Arquitectura Participativa” na visão de Giancarlo de Carlo, p.8 
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 Existem vários meios de representação gráfica, sendo os mais tradicionais os 

desenhos, as plantas e as maquetes.  

Os desenhos de esquemas e perspectivas são muito úteis no processo participativo. 

Através de um esquema é possível explicar-se uma ideia importante e, entre outras 

coisas, é possível explicar a hierarquia dos espaços ou a definição das zonas de 

circulação através da representação de eixos. Com as perspectivas é possível 

descrever como se vê o espaço na realidade.  

As plantas são outro meio de representação e, além de definiram diferentes escalas, 

permitem que as pessoas se localizem dentro das cidades. Contudo, a interpretação 

de plantas assim como de planos, dependem do conhecimento que as pessoas 

tenham.     

As maquetes são outro modo de representação do espaço que se pretende construir 

bastante perceptível e permitem que se intervenha directamente no modelo, que se vai 

desenvolvendo ao longo do projecto.         

As fotografias e fotomontagens permitem que os indivíduos consigam visualizar o 

espaço que se pretende construir de uma maneira muito realista. A percepção destes 

instrumentos muitas vezes traduz-se num estímulo. Todas as pessoas podem retirar e 

compreender algo distinto destas imagens, independentemente da sua bagagem 

cultural. Os diferentes pontos de vista que daqui resultam podem converter-se em 

objectos de estudo dentro do projecto. 

 

 
 Ilustração 14 – Processo de diálogo entre Filipe Balestra e as Mahila Milan com os

habitants de Dharavi, através da utilização de maquetes. (Dharavi, Índia) 
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A tecnologia nos projectos participativos deve ser utilizada como mediadora e deve 

ajudar as pessoas a tomarem decisões e a ter controlo sobre a sua habitação. 

Segundo a arquitecta brasileira Marcia Pereira e a psicóloga Leanne Townsend, as 

técnicas de visualização digital que fazem parte de um conjunto de novas tecnologias, 

possibilitam a partilha de ideias e comunicação, criando uma nova interacção entre as 

várias partes durante o processo construtivo. (Pereira et al., 2010, p.130).42 

O impacto da utilização das novas tecnologias no processo participativo da 

Arquitectura tem sido estudado para que se perceba o impacto e os benefícios da sua 

utilização ao longo do processo. Os modelos em três dimensões, a realidade virtual e 

a simulação urbana facilitam a organização de dados complexos de um modo rápido e 

são maneiras de uma diferente interacção com as pessoas. Se os meios de 

representação informáticos e os programas de visualização forem fáceis de entender, 

os utilizadores não se sentirão intimidados com a tecnologia. Num estudo que visava 

os impactos da utilização da tecnologia nos processos participativos foi analisado o 

modelo digital da cidade de Glasgow, entre outros. Chegou-se à conclusão que o uso 

da tecnologia nos projectos analisados foi proveitoso. Contudo, a utilização de 

instrumentos de visualização tradicionais também acabou por se revelar fundamental. 

Deve existir uma integração no processo participativo tanto dos instrumentos 

tradicionais como dos digitais. 43 

 

2.5.2. ORGANISMOS RESPONSÁVEIS POR PROJECTOS PARTICIPATIVOS 

Doina Petrescu reforça o facto de, “New autonomous, self-manage, institutions, 

cooperatives including both production, education and collective lifespaces, start to 

                                            
42 Informação retirada Pereira, Marcia; Townsend, Leanne. Architecture, Participation and Society, 2010, 
p.130 
43 Informação retirada Pereira, Marcia; Townsend, Leanne. Architecture, Participation and Society, 2010, 
p.131 – 138. 
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emerge. Their value consists in the inventiveness they show outside the established 

frameworks.” (2005, p.57) 44 

Existem várias entidades específicas que podem ajudar e fomentar a prática de 

projectos participativos. As organizações públicas, entidades governamentais, entre 

outros, deviam ajudar a promoção directa e indirecta do aumento da participação 

social na Arquitectura. Podem promover recursos que a suportem e podem tentar 

alterar a atitude do público em geral, sector privado e a própria profissão em relação a 

este tema. Depois de se mudar a atitude em relação a esta prática, é necessário 

mudar a regulamentação dos departamentos públicos e privados. É necessário haver 

uma linguagem mais adequada ao tema e é extremamente importante que se promova 

mais informação e recursos dentro do mundo da Arquitectura. 

O Cohousing é um de muitos exemplos de um modelo que utiliza o diálogo com os 

cidadãos no processo de desenho e construção de habitação. O conceito em si foi 

idealizado em 1964 pelo arquitecto dinamarquês Jan Gudmand Hoyer. 

No entanto, o primeiro projecto Cohousing só veio a surgir em 1972 com o Cohousing 

Saettedammen na Dinamarca. 

 

 
 

                                            
44 “Começam a emergir novas instituições e cooperativas autónomas e autogeridas, que abordam a 
produção e educação e a vida dos espaços colectivos. O seu valor consiste nas novas ideias que 
apresentam que diferem dos conceitos já estabelecidos”. (Tradução nossa).  
Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.57. 

Ilustração 15 – Vista exterior do modelo co-housing Saettedammen. (Dinamarca) 
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Esta abordagem habitacional inspira-se em conceitos de habitação tradicional, “…the 

cohousing concept reestablishes many of the advantages of traditional villages within 

the context of late century life.” (MacCamant et al., pag 9) 45 

Cohousing pode definir-se pela reunião de várias pessoas com o fim de construir um 

lugar para viver, onde todos os participantes se envolvem, estruturam e colaboram em 

tarefas diárias, as quais vão desde cuidar das crianças ou prepararem as refeições de 

todos os que estão envolvidas no projecto.         

Nos dias de hoje existem inúmeras comunidades com características semelhantes a 

este conceito em países como a Holanda, Inglaterra, França, Bélgica, Suécia, 

Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos.                                                                        

De um modo sumário podemos estruturar em que consiste um projecto Cohousing: 

são criadas habitações em que cada indivíduo e família mantêm o seu espaço privado; 

as habitações são agrupadas em torno de espaços públicos, jardins, áreas recreativas 

e de uma casa de uso comum, a qual é composta por cozinha, espaço de refeições, 

lavandaria e salas de actividades. Toda a gestão e desenvolvimento de actividades, 

inerentes aos espaços comuns são responsabilidade de todos os que os habitam. 

 

 
 

 
A participação dos habitantes num CoHousing, é feita desde logo na fase de desenho. 

São realizadas várias reuniões onde são tomadas as decisões com os arquitectos e 

técnicos, no que respeita à configuração dos edifícios e espaços comuns. Os 
                                            
45 MacCamant, Kathryn. CoHousing: a Contemporany Approach to Housing Ourselves, California, Ten 
Speed Press, 1994, pag 9. 

Ilustração 16 – Cozinha e sala de estar partilhada em Saettedammen, (Dinamarca) 
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habitantes, por sua vez organizam-se em pequenos comités para que todos tenham a 

oportunidade de expressar a sua opinião. Normalmente os arquitectos expõem 

maquetes para uma maior facilidade de alteração quando são apreciadas e discutidas 

por todos. Contudo, os arquitectos não deixam todas as decisões nas mãos dos 

habitantes. MacCamant reforça que, “The most effective participatory design processe 

recognize both, the value of resident input, and the professional experience of 

designers who understand the needs of cohousing groups.” (MacCamant, pag. 167) 

O CoHousing demonstra ainda que o processo participativo de diálogo não se 

restringe ao momento do projecto. Vai mais longe. É mantido ao longo da vivência, 

para que a comunidade se mantenha viva, através da sua gestão, introdução de 

melhoramentos e eventuais alterações. 

2.5.2.1 MOVIMENTO COOPERATIVISTA EM PORTUGAL 

 
O movimento cooperativo habitacional tem uma longa história. As primeiras 

cooperativas de habitação formaram-se no século XIX, quando Viktor Aimé Huber 

iniciou a construção de várias moradias em Berlim. As cooperativas de habitação 

foram-se difundindo por todo o mundo, incluindo Portugal. 

Uma cooperativa é uma união de pessoas que se reúnem voluntariamente para 

trabalhar para um objectivo económico, social ou cultural comum. Baseiam-se em 

valores de auto-ajuda, auto-responsabilidade, democracia, igualdade e solidariedade. 

As estruturas das cooperativas trouxeram respostas ao contexto económico 

desfavorável, fruto da industrialização. Contudo, hoje em dia esta estrutura não tem 

sido aproveitada pela Arquitectura. 

As Nações Unidas têm reforçado o importante papel das cooperativas no 

desenvolvimento económico e social. A Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento 

Social, que decorreu em 1995, concordou em utilizar e desenvolver o potencial das 

cooperativas.  

Assim, houve uma preocupação em salientar os contributos das cooperativas. Na 

redução da pobreza, as cooperativas, enquanto organizações de auto-ajuda, 

estimulam as economias e reforçam o tecido social das comunidades em que operam. 

Promovem também a integração social, dando voz aos grupos pobres e 
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marginalizados e são uma estrutura que pode servir de resposta a contextos de crise. 

Através da auto-ajuda e da ajuda mútua, promovem a economia local. 

Em Portugal o seu actual enquadramento jurídico é estabelecido pelo Decreto –Lei nº 

502/99 de 19 de Novembro, o qual revogou o Decreto –Lei nº 218/82 de 2 de Junho.             

No preâmbulo deste diploma, podemos ver que o regime cooperativo bem como os 

fins do cooperativismo não estão esquecidos. Senão vejamos: 

“A par do reconhecimento do direito à livre constituição de cooperativas, consagrado 

no artigo 61.º, a Constituição da República, no seu artigo 65.º, comete ao Estado o 

fomento da criação de cooperativas de habitação. As 495 cooperativas do ramo de 

habitação e construção actualmente existentes são, claro, testemunho da validade 

desta forma de resolução do problema habitacional, de que se socorre uma boa parte 

da sociedade portuguesa. Estas cooperativas, manifestando uma perfeita consciência 

dos objectivos do cooperativismo, têm vindo a alargar a sua actividade inicial, da 

promoção da habitação social, aos domínios da qualidade habitacional dos espaços 

envolventes e da resposta dos equipamentos às necessidades sociais e culturais da 

família e de cada um dos seus elementos, adoptando-os nos seus objectivos…”. 

Actualmente é uma realidade incontornável, o facto do peso do cooperativismo na 

economia nacional estar a diminuir. Contudo, também não deixa de ser uma realidade 

o despertar do interesse relativamente ao cooperativismo, que começa a ser uma 

tendência em alguns países. O cooperativismo que hoje começa a surgir como uma 

resposta possível e viável para alguns problemas da sociedade actual, assenta nos 

seus valores mais puros, num cooperativismo consciente. 

Atentos a estes factos e aos receios de um futuro incerto do cooperativismo em 

Portugal, a Confederação Cooperativa Portuguesa, numa tentativa de não deixar cair o 

cooperativismo em esquecimento e alertar para a importância do mesmo, tem 

estreitado o conhecimento entre os diferentes agentes do sector cooperativo, dando a 

conhecer o trabalho realizado. 

 A imensa lacuna que caracterizava a situação da habitação em Portugal, tanto em 

termos quantitativos como qualitativos, foi factor determinante para a constituição, de 

mais ou menos imediata, de cerca de 250 cooperativas de habitação económica, como 

resposta, sobretudo, ao entusiasmo e à vontade em concretizar velhos sonhos.  

Embora o saldo desses primeiros tempos se tenha revelado imensamente positivo, foi 
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igualmente crucial para se compreender que ao empenho e força de trabalho, era 

necessário associar uma estrutura organizativa, apostada em representar e defender o 

Movimento Cooperativo Habitacional, junto dos órgãos político-administrativos. 

 

Nesse sentido, e na sequência do II Congresso do Movimento Cooperativo 

Habitacional, realizado em Dezembro de 1980, foi criada a FENACHE - Federação 

Nacional de Cooperativas de Habitação Económica, FCRL. Actualmente a Fenache 

reclama algumas medidas de apoio ao sector, nomeadamente: 

 “A disponibilização de solos e imóveis; A criação de financiamentos, comparticipações 

e subvenções para construção, reabilitação, reutilização, entre outros fins; A criação 

de medidas de emergência financeira relativamente a empreendimentos em curso que 

se deparam com dificuldades de escoamento; Alterações ao quadro legal e fiscal; A 

valorização e protecção do emprego criado pelas cooperativas e; A promoção de 

parcerias com os países da CPLP e participação nos fóruns internacionais.” (site 

FENACHE) 

A habitação cooperativa representa uma parte importante do mercado da habitação 

em muitos países na Europa. Uma cooperativa de habitação é um negócio de 

habitação sob o modo de um consumidor: a cooperativa pertencente aos seus 

membros, que operam de acordo com os valores e princípios da cooperativa. 

Hoje, as cooperativas de habitação, bem como outros provedores de habitação 

acessível são confrontados com uma série de desafios, tais como a adaptação à 

mudança, a procura de melhorar a sustentabilidade habitacional, bem como a 

qualidade ambiental dos bairros e o saber lidar com condições desfavoráveis nos 

mercados financeiros e de habitação. No entanto, até agora a crise teve um impacto 

negativo sobre as cooperativas de habitação, mas estão a ser exploradas novas 

soluções, tanto em termos de propriedade como de financiamento. 

Em Portugal, as importantes experiências na área da participação provinham de 

meados dos anos 50. Em 1924 é fundada a Associação dos Inquilinos Lisbonenses 

(AIL), que pretendia colmatar uma grande lacuna que existia no cooperativismo 

Beatriz Silva Pinto Santiago   67 
 



Arquitectura Participativa 
 

Beatriz Silva Pinto Santiago   68 
 

habitacional. Este conceito defendia o “compromisso entre o inquilino simples e o 

acesso directo à propriedade”. (Bandeirinha, 2007,p.63). 46  

Assim, os cooperantes não viriam a ser proprietários das habitações, mas sim 

inquilinos da entidade cooperativa que as promovia e construía.  

Simultaneamente às actividades que decorriam, a AIL organizou uma exposição 

intitulada “O Cooperativismo Habitacional no Mundo”, em 1957, que pretendia dar a 

conhecer a solução cooperativa da habitação, um êxito em vários países. O projecto 

de Nuno Teotónio Pereira47 e Bartolomeu Costa Cabral48 num terreno na Ajuda foi 

exposto através de desenhos, maquetes e foi complementado com a exposição de um 

fogo tipo em tamanho real. Isto permitia que as pessoas percorressem o espaço por 

dentro, testando as suas potencialidades de uso. Depois da visita ao modelo, pedia-se 

às pessoas a sua opinião acerca dos materiais, das relações espaciais, da localização 

dos compartimentos e uma opinião geral da casa, entre outras coisas. Este inquérito, 

que se fundamentava na observação directa dos utentes, constituiu uma das primeiras 

experiências participativas. 

Em 1960, o Sindicato Nacional dos Arquitectos realizou um colóquio dedicado ao 

problema da habitação. Salientou-se a necessidade da constituição de uma “Secção 

de Problemas Psicológicos do Habitat” e um “Instituto de Habitação e Urbanismo”. 

Ainda durante os anos 60, a demolição das barracas que impediam a construção da 

ponte sobre o Tejo, resultaram na denúncia de Nuno Teotónio Pereira aos 

realojamentos mal planeados que resultaram em situações dramáticas. Estes 

realojamentos ficavam muito longe de Alcântara, situando-se na Quinta da Musgueira 

e no Bairro do Relógio (sobretudo neste último). 

Foram realizados outros colóquios, nomeadamente em 1967, onde decorreram 

conferências sobre o direito à habitação e o Colóquio Sobre o Problema Habitacional e 

o Colóquio do Urbanismo, em 1969. Neste último, falou-se mais especificamente do 

caso da habitação em Portugal e estudaram-se experiências a grande escala como 

Alvalade, Olivais e o Plano de Melhoramento no Porto.  

                                            
46 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.63. 
47 Nuno Teotónio Pereira formou-se em Arquitectura na Escola de Belas Artes de Lisboa. 
48 Bartolomeu Costa Cabral é um arquitecto que iniciou actividade em 1956 no gabinete de urbanização 
do plano director de Lisboa e também no seu atelier. 
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No texto de Teotónio Pereira para o Colóquio do Urbanismo é de salientar a chamada 

de atenção para o facto da autoconstrução de bairros clandestinos não estar 

devidamente potenciada “como possibilidade alternativa de resolução do problema do 

défice habitacional” (Bandeirinha,2007, p.67). 49 

 O arquitecto fala de “recursos não aproveitados”, exemplificando experiências 

provenientes do Norte de África, do Médio Oriente e da América Latina. 

A situação em Portugal após o 25 de Abril de 1974 era preocupante, cerca de 25% da 

população do território continental estava alojada em situações precárias. 

O plano Intercalar de Fomento foi um instrumento que abrangia o período entre 1965 e 

1967. O objectivo era “dar uma resposta conjuntural ao novelo de contradições e 

hesitações internas que o poder acolhia”. (Bandeirinha, 2007, p.69). 50 

 Havia uma necessidade de acompanhar as questões da promoção da habitação, 

eram apontadas críticas à iniciativa privada e pedia-se uma intervenção mais concreta 

do Estado. A especulação com o valor do solo e a produção preferencial de 

habitações de alto custo eram algumas das razões para o descontentamento. 

O III Plano de Fomento (1968 a 1973), concluiu que as propostas feitas pelo plano 

anterior não tinham sido cumpridas. Veio então propor “mais facilidades nas 

constituições de reservas de terreno, mais eficácia processual e a promoção da 

estabilização do valor do solo”. (Bandeirinha, 2007, p.69). 51 

Este plano julgava ser necessário uma intervenção mais frontal e voluntária. 

É num contexto de modificações políticas que é promovido em 1969 o Colóquio sobre 

Política da Habitação, por iniciativa do Ministério das Obras Públicas. Este colóquio 

pretendia reafirmar as constatações já anteriormente feitas pelos planos de fomento. 

As propostas apresentadas passavam pela criação do “fundo perdido”, pelo controlo 

da especulação fundiária, pela possibilidade de se fasearem os investimentos e, por 

fim, para a progressiva e não definitiva obtenção de melhores resultados em áreas, 

                                            
49 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.56. 
50 Ibidem, p.69. 
51 Ibidem. 
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acabamentos e equipamentos, numa possível iniciação às possibilidades da habitação 

evolutiva. 

Outro ponto que se teve em conta foi o facto de, para se conseguirem terrenos 

disponíveis em qualidade e quantidade, ser necessário a simultaneidade de acções 

entre a administração central e local. A população foi organizada em três estratos: os 

que conseguem alugar ou adquirir habitação com ou sem recurso ao crédito; os que 

não conseguem sem o apoio directo do Estado e, por fim, aqueles que não dispõem 

de rendimentos regulares ou que os possuem apenas para um nível de subsistência, 

não sendo possível o pagamento de um aluguer mínimo. 

Os terrenos deveriam ser destinados de acordo com o seu objectivo final: 

“habitação evolutiva para os estratos mais carenciados e realizada em conjuntos 
socialmente assistidos; habitação promovida por estruturas cooperativas ou por 
sociedades mistas não lucrativas; habitação de promoção privada, mas com os custos 
controlados; e por fim, quando nenhuma destas modalidades existir, a habitação de 
promoção pública e semi-pública.”. (Bandeirinha, 2007, p.69). 52 
 

O relatório do colóquio expressava a necessidade que os processos fossem 

participados pelas populações. Deveria ser facultada a participação dos interessados 

ao longo do processo.  

Outro ponto no relatório do colóquio foram os conceitos de habitação e urbanismo 

evolutivo. Foram debatidas soluções do tipo evolutivo, foram consideradas alternativas 

às soluções tradicionais na tentativa de redução dos custos por fogo. Esta solução 

tinha em conta os recursos que as circunstâncias do momento permitiam. A sua 

construção partia de núcleos elementares que recebiam ampliações e benefícios ao 

longo dos tempos, conforme a melhoria da situação das famílias. Começava-se então 

a esquematizar de um modo empenhado os inícios da chamada autoconstrução 

assistida. Esta solução era sobretudo dirigida ao terceiro estrato de moradores. A 

condição necessária para o sucesso dos resultados nesta resposta era o apoio técnico 

ao projecto e à obra, garantindo implantações ordenadas. “Do conceito de produção 

                                            
52 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.69. 



Arquitectura Participativa 
 

Beatriz Silva Pinto Santiago   71 
 

de habitação em autoconstrução evolutiva e tecnicamente assistida passa-se, assim, 

para o de cidade evolutiva”. (Bandeirinha, 2007, p.81). 53 

Defendia-se que o Estado devia garantir que os terrenos considerados indispensáveis 

às operações estivessem disponíveis sem que o seu valor fosse aumentado por 

estratagemas especulativos. Era também sugerida a criação de um fundo de 

investimento e era posta em causa a eficiência da actuação dos fundos públicos. 

Procurava-se por em prática o conceito de promotor de habitação social que se 

submetesse à tutela pública, mas que, por outro lado, fosse alvo de medidas de 

incentivo e protecção fiscal. A possibilidade de permanência no mesmo local dos 

habitantes em operações de realojamento foi outra das ideias a reter. 

Este colóquio representa uma atitude de mudança na maneira institucional de se 

enfrentar os problemas de alojamento em Portugal, daí ter sido um acontecimento 

marcante. 

Um acontecimento representativo de uma tentativa de mudança foi a instituição 

através do Decreto de Lei nº.nº.49033, publicado a 28 de Maio de 1969, da criação do 

Fundo de Fomento da Habitação (FFH). Outras reformas e readaptações legais 

acabaram por acontecer. 

Contudo, as questões levantadas pelo colóquio sobre Política da Habitação, como por 

exemplo a questão dos solos, não tiveram um impacto real significativo. “Os 

investimentos fundados na prática da especulação fundiária tiveram, então, o seu 

período de ouro”. (Bandeirinha,2007, p.82). 54 

Tal como o colóquio, outras iniciativas que pretendiam reagir à situação habitacional 

do país continuaram a surgir, como por exemplo o II Congresso Republicano de 

Aveiro, onde se voltou a debater os problemas habitacionais. Este congresso foi 

marcado pelo ambiente político que se vivia. 

Em 1969, realizou-se em Lisboa o Encontro Nacional de Arquitectos – ENA, onde se 

debateram problemas nacionais. Como aconteceu com os CIAM, o Team 10, entre 

tantos outros, eram discutidas e difundidas ideias entre os profissionais. Contudo o 

ENA acabou por não concretizar as ambições inicialmente propostas. 
                                            
53 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.81. 
54 Ibidem, p.82. 
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Entretanto, nos inícios dos anos 70, um grupo de arquitectos aderiu às iniciativas 

trabalhadas por Nuno Teotónio Pereira no seu atelier, relativamente à participação dos 

utilizadores. O grupo pretendia desbravar uma área de incidência social ainda pouco 

explorada no país. 

Na sequência destas mobilizações forma-se também o Grupo de Intervenção para o 

Desenvolvimento Urbano, que levou grupos de técnicos empenhados na acção social 

junto de subúrbios com problemas habitacionais ou carência de equipamentos. 

Nos finais de Abril de 1970, é feita uma proposta por Nuno Portas e Margarida Sousa 

Lobo ao Gabinete Técnico de Habitação. Pretendia-se uma “experiência piloto de 

reabilitação urbanística e saneamento das condições habitacionais em moldes não 

convencionais”, influenciadas pelas conclusões do Colóquio sobre Política da 

Habitação. A primeira experiência realizou-se na Quinta de Alvalade. 

Iam-se experimentando fórmulas para integrar e coordenar fontes de financiamento e 

entidades de terrenos, através da formação do Gabinete Técnico de Habitação e com 

a operação nos Olivais. 

Os Olivais-Norte acabaram por ser uma rampa de lançamento, onde foram ensaiadas 

soluções. Contudo, o plano Olivais-Sul foi alvo de críticas. Nuno Portas criticava a 

“ausência de estruturação urbana quanto sobre o ensejo que essa ausência ofereceu 

aos edifícios de se assumirem como um amontoado de objectos semeados em dia de 

vendaval”. (Bandeirinha, 2007, p.102). 55 

Decorreram várias durante este período, tanto em Lisboa (Chelas, Restelo, entre 

outras), como no Porto (Ramalde, Aleixo, Contumil, entre outros). 

Concluindo, era necessário trabalhar no maior número de frentes, para se criarem 

alternativas que permitissem lidar com a situação que se vivia. O colóquio sobre a 

Politica de Habitação, a criação do FFH “deram alma e forma a essa ideia, a esse 

momento em que se esteve mais próximo da base experimental de actuação no 

terreno” (Bandeirinha, 2007, p.106). 56 

                                            
55 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.102. 
56 Ibidem, p.106. 
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Porém, essa estrutura e ideia não chegaria a ter corpo, devido principalmente a razões 

de ordem politica. 

A impossibilidade de espalhar pelas instituições esta prática alternativa face aos 

métodos recorrentes, da consciência do papel social da profissão por parte dos 

técnicos e na procura de maneiras para se encarar o problema habitacional, fez com 

que as discussões sobre o assunto saíssem das portas de ateliers (como não 

podemos deixar de referenciar, o atelier de Nuno Teotónio Pereira). Aqui eram onde 

se promoviam os colóquios, debates e encontros. 
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3. MÉTODOS E PROCESSOS 

3.1 TÉCNICAS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

3.1.1 CIDADE FORMAL E INFORMAL 

 
O alojamento tornou-se um problema mundial, que afecta as metrópoles dos países 

ricos e as metrópoles emergentes dos países pobres.  

A partir de 1952 o arquitecto americano Charles Abrams, através da incumbência das 

Nações Unidas, deslocou-se por inúmeros países onde teve contacto com habitações 

precárias e espontâneas, em contextos muito diferentes. 57 

 O conhecimento que retirou destas situações levava-o a acreditar que se deviam 

aproveitar os recursos locais, de modo a optimizá-los, administrá-los e canalizá-los. 

Para isto contava com a auto-ajuda.  

A historiadora de arte e Arquitectura Sibyl Moholy-Nagy, no livro “Native Genius in 

Anonymous Architecture”, publicado em 1957, analisa exemplos de construção 

tradicional na América, que podiam ser uma inspiração na construção de habitações 

para os arquitectos contemporâneos. Estes construtores anónimos criaram habitações 

que os identificam individualmente e ao mesmo tempo como parte de uma 

comunidade. Segundo Sibyl Moholy-Nagy: “From nature the land cultivator expected 

the raw materials of shelter and sustenance; from his house he expected fitness and 

identification with the self and the group...”. (Moholy-Nagy,1976, p. 19-20) 58 

Em 1964, na exposição “Architecture Without Architects”, que surgiu do livro publicado 

pelo arquitecto Bernard Rudofsky, que decorreu no Museum of Modern Art, dava a 

conhecer, “uma perspectiva diversificada da Arquitectura vernacular de várias culturas 

e latitudes”. (Bandeirinha, 2007, p.30) 59 

                                            
57 Charles Abram era um arquitecto e urbanista americano que criou o New York House Authority. 
58 Sibyl Moholy-Nagy nasceu na Alemanha, foi professora de história da Arquitectura e fez inúmeras 
colaborações importantes para revistas de Arquitectura.  
Moholy-Nagy, Sibyl. Native Genius in Anonymous Architecture. New York; Shocken Books, 1976, p. 19-20 
59 Bernard Rudofsky de nacionalidade Americana, desenvolveu trabalhos em várias áreas, foi arquitecto, 
escritor, professor e designer.  
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Foram dados a conhecer exemplos de Arquitectura marcantes, construídos pelas 

comunidades. Segundo o arquitecto, o lado humano desta Arquitectura devia ser uma 

inspiração para encontrarmos respostas. Esta exposição decorreu num contexto em 

que o funcionalismo começava a ser posto em causa, de um modo nunca dantes 

presenciada. Rudofsky pretendia salientar a importância de aprendermos com estes 

construtores anónimos que criaram habitações que se adaptavam ao território e ao 

clima do lugar onde se encontravam. 

 
 

 
“Entretanto, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo na América Latina, onde a 
afluência das populações rurais aos centros urbanos durante os anos 50 e 70 se fizera 
sentir com grande intensidade, as propostas em torno de uma remissiva potenciação 
dos aglomerados habitacionais não controlados iam aliciando e deslumbrando um 

                                                                                                                                
Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.30 

Ilustração 17 – Os Dogons em África, (1964) 

Ilustração 18 – Arquitectura móvel no Vietnam. (1964) 
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número cada vez maior de personalidades ligadas à Arquitectura e às ciências sociais.” 
(Bandeirinha, 2007, p.48). 60 

 Os desenvolvimentos tecnológicos possibilitaram a construção de habitações de um 

modo mais rápido, procurando áreas mínimas de habitação. E acabaram por se 

esquecer da essência de habitar e o facto de os habitantes terem de se identificar com 

o espaço que habitam. 

Nos dias que correm os habitantes das cidades podem pertencer a diferentes culturas, 

e consequentemente a tradições distintas, conforme habitam numa cidade formal ou 

informal. Os arquitectos ou “técnicos”, assim como os habitantes, poderiam 

compartilhar os seus conhecimentos através do diálogo, que gera um processo 

participativo. 

A construção tradicional é feita sem se recorrer a pessoas “especializadas” na 

concepção e construção de habitações. Na antiguidade, os indivíduos construíam as 

suas casas com materiais locais que se adaptavam às condições ambientais do lugar, 

tirando partido também da natureza, como a luz natural ou os ventos. Os indivíduos 

que constituem uma comunidade partilham tradições e costumes, que se reflectem 

nas suas formas de construção. Se criarmos estratégias que tenham em conta estas 

formas, é possível uma evolução das técnicas tradicionais. É necessário reinterpretá-

las e negociá-las, ajustando-as às evoluções da sociedade contemporânea. É 

necessário uma fusão do conhecimento do lugar dos habitantes e do conhecimento 

técnico dos arquitectos. 

No século XX, a guerra contra a pobreza foi o mote da Arquitectura avant-garde. Os 

pobres deste século já não eram aqueles “pobres rurais a quem falta ‘somente’ a 

abundância. Os netos urbanos do pobre rural debatem-se predominantemente, com a 

falta de dinheiro para comprar comida e pagar a renda de um apartamento miserável 

num prédio decrépito”. (Grilo,2009)  

No século XXI, a aparência da pobreza volta a alterar-se, “os pobres não carecem 

“apenas” dos excedentes e de bases financeiras, para além disso, e mais que tudo, 

têm falta de esperança”. (Grilo,2009) 

                                            
60 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.48. 
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Uma crescente maioria da população vive na pobreza, como mostram os relatórios da 

UN-HABITAT. Em 2006, havia mais de mil milhões de habitantes em bairros de lata. 

As Nações Unidas prevêem que até 2030 o número de pessoas a viver em favelas, 

sem acesso a água, energia e saneamento, duplique, num cenário transversal à Ásia, 

África e América do Sul. 

A percentagem de pessoas excluídas do mercado convencional da terra, da habitação 

e dos circuitos económicos no mundo inteiro ronda os 40 por cento. Relativamente às 

populações urbanas nos países desenvolvidos, cerca de 15 a 17 por cento vive fora 

dos sistemas convencionais dos mercados. 

Em Luanda, Bogotá, Cidade do México e Nova Deli, cerca de 80 por cento do mercado 

económico e de habitação é desenvolvido por canais informais e urbanizações-pirata, 

o que prova que o sector público, privado e o privado informal movimentam e orientam 

os seus esforços em direcções divergentes. (Grilo,2009) 

A cidade informal é uma realidade que veio para ficar, é um fenómeno urbano com 

identidade própria. Não podemos intervir nesta realidade a achar que é algo 

transitório. A construção tradicional não pode ser associada a algo do passado e 

existente apenas em lugares afastados das grandes cidades, ou em países 

subdesenvolvidos. A verdade é que nas periferias das grandes cidades como o Rio de 

Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles, entre muitas outras, a construção é criada pelos 

habitantes. 

 
 Ilustração 19 – Expansão da favela da Rocinha para o centro urbano da cidade

(Rio de Janeiro, Brasil) 
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“A cidade é um corpo vivo que cresce e as favelas, que ontem foram subúrbios, hoje 
estão no centro da cidade, também crescem e estão sobre enorme pressão imobiliária. 
Essa pressão obriga os moradores das favelas a sair para os subúrbios. (...) Não é 
justo desapossar pessoas de suas casas no centro da cidade para os subúrbios a 
horas de distância dos seus locais de trabalho.” (Balestra, 2009) 
 

Estas realidades de carácter global tendem a expandir-se para núcleos urbanos ricos, 

provocando uma quebra com os limites territoriais das cidades. Esta “realidade 

imaterial” é difícil de ser representada em plantas e mapas. 

As chamadas barracas, favelas, bairros de lata e subúrbios formam os lugares 

informais, que pretendem adaptar-se as condições adversas que se vivem dentro das 

cidades. Formam-se a partir de materiais inesperados que as pessoas encontram e 

são feitos através de técnicas rudimentares. A técnica transmite-se de geração em 

geração. 

Enquanto a cidade formal cresce de um modo planificado por profissionais 

especializados, na cidade informal o crescimento das edificações auto-construidas é 

feito com a colaboração de todos os habitantes, de forma espontânea, respondendo 

às suas necessidades específicas. A cidade formal pode ser planeada de modo a ter 

em conta a realidade dos seus habitantes, os seus hábitos e cultura. Os arquitectos 

podem inspirar-se em aspectos importantes das cidades informais, como por exemplo: 

os seus processos de gestão, a cooperação das pessoas, a versatilidade das 

habitações que cria uma estética muito particular de conjunto e o sentimento de 

pertença dos habitantes relativamente às suas habitações. 

Os habitantes da cidade informal possuem técnicas de construção mas não possuem 

recursos financeiros para obter uma casa na cidade formal, por isso constroem os 

espaços informais. 

Cada vez mais, vemos intervenções e projectos exemplares em diversas favelas. A 

experiência da construção de uma escola na favela da rocinha no Rio de Janeiro é 

exemplo disso. O arquitecto Filipe Balestra, numa experiência de auto-construção, 

utilizando a tecnologia local, a participação da comunidade e apenas 12000 dólares, 

conseguiu executar este projecto ao longo de um ano, que veio beneficiar muito a 

comunidade.  
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 Ilustração 20 – Sala do terceiro piso da escola na favela da rocinha, obra de Filipe

Balestra (Rio de Janeiro, Brasil) 

 
 
“a Rocinha é uma cidade dentro de uma cidade com mais ou menos 300 mil habitantes. 
Foi construída ao longo de 100 anos pelas mãos destas pessoas que não são nem 
nunca foram arquitectos, toda aquela Arquitectura foi erguida sem arquitectos.” 
(Balestra, 2009)  

 

O diálogo permanente com os locais foi marcante ao longo de todo o processo. Para o 

arquitecto, o conhecimento daquelas pessoas foi valioso. “Há aqui casas incríveis! 

Respondem ao tamanho e ao estilo de vida da família.” (Balestra, 2009) 

Para Balestra se a criatividade é filha da necessidade, os arquitectos têm muito a 

aprender nestes lugares. 

As favelas são um organismo vivo, que funciona de uma maneira autónoma, as 

pessoas constroem as casas de modo a dormirem no piso de cima, porque o rés-do-

chão é um espaço comercial, e ao longo do tempo, tendo em conta as possibilidades 

da família, é construído um segundo andar, o que permite alugar o outro piso. As 

casas têm um conceito de funcionalidade máxima e um carácter evolutivo, construídas 

por pessoas sem curso. 

Faltam abordagens arquitectónicas que respondam às necessidades do presente e 

que reconheçam o potencial dos bairros de lata como “laboratórios” de estudo. A 

maioria das estruturas edificadas do mundo é fruto da construção informal. 
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 Ilustração 21 – Artistas holandeses pintam as fachadas do morro Dona Marta. (Rio

de Janeiro, Brasil) 

 

A capacidade de sobrevivência destas camadas desperta a curiosidade de muitos e 

acaba por ser inexplicável. A pobreza faz com que as pessoas se adaptem a novas 

situações de uma forma mais rápida. Contudo, este conhecimento é desvalorizado e 

impedido de ser integrado na sociedade. 

Muitos arquitectos têm em conta programas de auxílio e auto-ajuda, incluindo Shigeru 

Ban, Christopher Alexander e Anna Heringer, entre outros. As suas soluções baseiam-

se nas soluções dos próprios pobres, já que estes estão familiarizados em contornar 

situações difíceis.  

O conhecimento dos pobres é “infinitamente mais criativo, diverso e produtivo que todo 

o conhecimento guardado nas instituições académicas e tratado como propriedade 

privada pelas corporações globais.” (Grilo,2009) 

 

3.1.2 O PAPEL DO ARQUITECTO NA AUTOCONSTRUÇÃO 

É principalmente através da autoconstrução que a maioria da população resolve seu 

problema de habitação. É um método frequentemente utilizado nos projectos 

participativos. 

As casas autoconstruídas pelos seus habitantes pertencem-lhes e também pertencem 

à comunidade, já que todos colaboraram para a sua criação. E também ao lugar, já 

que os materiais da construção são provenientes do local onde se encontra. 
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O arquitecto pode assistir as comunidades, para que o processo de autoconstrução 

tenha uma base técnica proveniente do conhecimento do mesmo. O arquitecto pode 

ajudar as comunidades a apropriarem-se da tecnologia local. Tem de haver um 

reconhecimento de que cada país possui matérias-primas que podem ser utilizadas na 

construção, evitando a importação de materiais de outros sítios, diminuindo os custos 

e o tempo da obra. 

É possível que haja uma autoconstrução planificada, em que as pessoas que vivem 

com escassos recursos económicos possam construir as suas casas com a ajuda de 

um profissional que os oriente ao longo do processo. Para isto, os arquitectos e 

urbanistas têm de conhecer e estudar as comunidades, conversar e aprender com os 

seus habitantes. Deste modo, podemos construir um habitat adequado, com 

habitações autoconstruídas planificadas. 

Para Charles Abrams, contar com o desenvolvimento do artesanato, das técnicas e 

dos materiais locais é uma solução mais viável do que contar com as soluções 

construtivas avançadas, vindas do exterior, muitas vezes desligadas das necessidades 

reais. (Bandeirinha, 2007, p.26) 61 

Abrams deu uma amplitude internacional ao trabalho desenvolvido no Egipto, na vila 

nova Gourna em Luxor, pelo arquitecto Hassan Fathy. 62 

Este arquitecto pretendia trabalhar com os recursos existentes no local. Fathy estava 

ciente de que “ as técnicas e os materiais importados do Ocidente eram inadequados 

e demasiado dispendiosos para a habitação rural e empenhou-se em demonstrar que 

os recursos tradicionais deveriam ser usados nas construções modernas. A adaptação 

às novas condições de vida conseguir-se-ia através do projecto e não com a alteração 

dos materiais e dos sistemas construtivos.” (Bandeirinha, 2007, p.26)  

                                            
61 Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.26. 
62 Hassan Fathy é um arquitecto referência da Arquitectura egípcia. 
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O arquitecto propunha que as habitações não fossem nem uma cópia fiel da 

Arquitectura tradicional egípcia, nem uma cópia dos modelos importados. Segundo 

Fathy, “There must be neither faked tradition nor faked modernity, but an architecture 

that will be visible and permanent expression of the character of a community.” (Fathy, 

1973, p.45) 63 

Incorporou a participação dos futuros habitantes no seu projecto, de maneira a que 

cada habitante ajudasse a construir a casa do seu vizinho, e mais tarde este iria ajudar 

a construir a sua casa. Este processo incentivava o trabalho em comunidade, para um 

bem comum. Este factor reduzia os custos das operações e criava um sentimento de 

pertença às casas dos utilizadores. A criação de uma vila com poucos recursos e 

edificada pelos seus habitantes criava facilidades para que o governo pudesse 

financiar mais habitações para pessoas necessitadas.  

As habitações foram construídas com tijolos de terra crua fabricados pelos próprios 

habitantes, inspirados pelas técnicas de construção da região de Núbia. Cada casa 

era diferente e a distribuição dos espaços interiores respondia às necessidades de 

cada família. Contudo, nem todas as casas puderam ser construídas, já que o governo 

acabou por não financiar o projecto, considerando-o demasiado barato e retrógrado. 

Pretendiam projectos com uma aparência mais moderna, os materiais tradicionais 

eram associados à pobreza e à falta de qualidade.  

                                            
63 Fathy, Hassan. Architecture for the poor. Chicago: The University of Chicago Press, 1973, p.45 

Ilustração 22 – Vila nova Gourna, projecto de Hassan Fathy. (Egipto) 
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Nos dias que correm, os arquitectos contemporâneos seguem o exemplo de Fathy e 

continuam a aplicar técnicas tradicionais de construção, influenciadas pelos avanços 

da sociedade, num processo de autoconstrução. Um dos projectos da arquitecta 

alemã Anna Heringer é o conjunto de habitações HOMEmade, em Dinajpur, no 

Bangladesh, entre 2007 e 2008. A arquitecta aproveitou os materiais existentes, como 

a terra extraída do local, bambu, palha para reforçar os muros e fibra de coco como 

isolamento térmico. Assim como no projecto de Hassan Fathy, os habitantes do 

Bangladesh e de outros países em desenvolvimento, associaram os materiais mais 

industrializados ao progresso. A missão de Anna Heringer foi procurar a difusão da 

ideia de que os materiais locais podem construir casas confortáveis, duradoras, e com 

menos impacto ambiental. 

“The hope for the future is that this new understanding of local capacity and identity 
would motivate building design that is orientated towards exploting what´s locally 
available; an architect that has a fresh and unique language as well as strong self-
confidence by being self-sufficient, which is an important basis of sustainable 
development.” (Heringer, 2008, p.40). 64 

                                            
64 ”A esperança para o futuro é o facto da compreensão das capacidades locais e identidade de um lugar 
motivem a construção que utiliza os recursos existentes, para haver um desenvolvimento sustentável é 
necessário que um arquitecto tenha uma linguagem nova, original e auto-suficiente. " (Tradução nossa) 
Heringer, Anna. HOMEmade family houses. FutureArc, vol 11, 2008, p.40 

Ilustração 23 – Vila nova Gourna (Hassan Fathy, Egipto) 
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Walter Segal (1907-85) foi um arquitecto suíço que estudou em Berlim. A sua 

experiência com o modernismo na Alemanha fomentou a sua dedicação na procura de 

vários tipos de casas para diferentes tipos de pessoas. Segal procurou incorpar a 

tecnologia de modo a conseguir projectos de custo modesto. Em meados dos anos 60, 

ficou conhecido pela construção de uma casa temporária para a sua família, enquanto 

a sua casa em Highgate estava a ser reconstruída. A casa era constituída por um 

sistema de estrutura de madeira e o arquitecto aplicou a sua disciplina de 

planeamento para o tamanho dos materiais disponíveis, utilizando-os sem cortes, para 

que fosse possível a sua revenda posterior. A pequena casa custou apenas 850 libras. 

Segal deparou-se com uma casa temporária muito mais plausível do que aquilo que 

tinha antecipado, neste desafio de fazer uma casa o mais barato possível, combinando 

produtos massificados já existentes no mercado. Esta casa acabou por permanecer 

até aos dias que correm. O arquitecto começou a propor este método aos seus 

clientes que procuravam habitações de baixo custo, depois de ter analisado o 

potencial deste processo de autoconstrução. Mais tarde, pequenos projectos privados 

testaram o seu sistema, que foi adoptado em Lewisham, Inglaterra, para habitação 

social. Os materiais e o espaço foram providenciados pela junta local e as pessoas 

construíram as suas próprias casas depois de um curso nocturno dado por Segal. 

 

 
 Ilustração 24 – Habitantes de Lewisham a construirem as suas próprias casas,

segundo o método se Walter Segal, (Inglaterra) 

 

Este modo de construção em madeira combinava materiais disponíveis e painéis de 

medidas standard. A estrutura é feita numa grelha dimensional que facilita a 
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compreensão e o uso das pessoas. A construção usa juntas secas, como ferrolhos e 

parafusos, e não existe alvenaria de tijolo, betão, trabalho de argamassa, rebocos ou 

estuques. O que significa que facilmente podem ser introduzidas alterações. Paredes 

e divisórias não têm função de suporte e as portas e janelas podem ser instaladas em 

qualquer parte da construção onde os habitantes desejarem. Ficou provado que este 

sistema se tornou muito útil para as pessoas que não estão habituadas a ler desenhos 

técnicos. O facto de as pessoas poderem estar dentro desta estrutura ao longo da sua 

construção fazia com que tivessem acesso à vista e soubessem de onde vinha o sol, 

permitindo que determinassem qual seria a melhor posição das janelas, o que 

contrastava com a maneira convencional de construção, previamente determinada 

antes do processo de construção. 

 
 

 

Para Ken Atkins, presidente do primeiro grupo de autoconstrução de Lewisham, a 

relação com a casa torna-se muito diferente da relação habitual, “At any time during 

the process of building or after I´ve lived in it, if i feel i want to changes it, i can take out 

any wall and change it.” (Broome, 2005, p.71) 65 

                                            
65 “A qualquer momento do processo de construção ou depois da obra estar concluída, posso remover 
qualquer parede sem dificuldades.” (Tradução nossa) 
Broome, Jon. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.71 

Ilustração 25 – Casas feitas com o método se Walter Segal, (Inglaterra) 
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O arquitecto pretendia que as pessoas se apropriassem do espaço, dando-lhe 

liberdade e incentivo para que se expressarem, “I let them make their own decisions 

therefore we had no difficulties.” (Broome, 2005, p.72) 66 

Pessoas de várias faixas etárias participaram nesta abordagem de Segal e as casas 

foram construídas de acordo com as capacidades e o tempo de cada família. A 

recompensa social, fruto da participação dos residentes, aumentou o interesse do 

arquitecto pelo caminho da autoconstrução, onde se redescobria uma espontaneidade 

perdida na prática modernista. O trabalho deste arquitecto foi e é uma inspiração para 

vários arquitectos. No entanto, o seu trabalho foi criticado na altura, as suas obras não 

eram consideradas arquitectura real, os críticos alegavam que a sua Arquitectura 

violava os códigos da pureza e profissionalismo, “Segal´s work was not really 

architecture reflected this violation of implicit codes of purity and professional good 

behaviour to indulge in what they could olny regard as dirty architecture.” (Jones, 2005, 

p.132) 67 

Esta estrutura desenvolvida por Walter Segal tinha semelhanças com a ideia das 

estruturas de suportes de John Habraken. Este arquitecto propunha uma estrutura 

habitacional que permitisse ser alterada ou removida, independentemente das outras 

habitações. (Broome, 2005, p.73) 68 

Para Habraken esta era a alternativa às construções massificadas, tanto em Inglaterra 

como na Holanda. 

Para o arquitecto Peter Sulzer, o método de autoconstrução de Walter Segal foi uma 

grande influência. Sulzer convidou o arquitecto suíço para dar aulas em Estugarda e 

juntos construíram um protótipo adaptando o seu método às condições alemãs. Era 

necessário ajustar as medidas das secções de madeira (que tinham em conta as 

medidas standard de Inglaterra) às medidas existentes na Alemanha. Segal reforçava 

o facto de a sua ideia não ser um sistema construtivo, mas sim um método. 69 

                                            
66 “Eu deixei-os tomar as suas próprias decisões e ao longo do processo não tivemos dificuldades.” 
(Tradução nossa) 
Ibidem. 
67 Peter Blundell,Jones. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.132. 
68 Broome, Jon. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.73 
69 Peter Sulzer é um arquitecto, professor e autor, alemão. 
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 Peter Sulzer e Peter Hubner, também arquitecto, desenvolveram um projecto de auto-

construção designado Bauhäusle, uma residência de estudantes (visto que muitos não 

arranjavam quarto) construída pelos mesmos, que foi influenciada pelo método de 

Segal. 70 

 
 

 

Os estudantes reuniram-se e pediram materiais à indústria de construção, reunindo 

telhas, entre outros materiais. Cada casa incorporou um carácter diferente. Em 

palestras discutiram-se as necessidades e os hábitos dos estudantes e foi 

desenvolvida uma maneira de construir estas casas de uma forma barata. Para isso, 

pediu-se aos estudantes que desenvolvessem maquetes que facilitassem uma maior 

exploração da estrutura. 

                                            
70 Peter Hubner é um arquitecto alemão e o seu nome esta ligado à waldorf Design School, na Colónia, 
Alemanha. 

Ilustração 26 – Exterior da residência de estudantes Bauhausle, em Estugarda,
Alemanha 
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Peter Sulzer desenvolveu uma “estrutura de ordem” (influência de Segal), tendo em 

conta que tal não pode ser feito pelos utilizadores sem o conhecimento técnico 

necessário. Os estudantes tinham um espaço onde podiam fazer o que quisessem, 

mas tinham de negociar uns com os outros, e assim se tornaram arquitectos como 

explica Peter Sulzer, “Suddently they became architects.” (2005, p.153) 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
71 Sulzer, Peter. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.153. 

Ilustração 27 – Exterior da residência de estudantes Bauhausle, em Estugarda,
Alemanha 
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3.2. ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO PARA DIFERENTES COMUNIDADES 

3.2.1. ESPAÇOS ADAPTÁVEIS E FLEXÍVEIS 

 
Segundo Andres Lepik, “ [A flexibilidade inerente nos espaços] cria uma outra forma 

de participação após o arquitecto ter terminado o seu trabalho.” (Lepik, 2011) 72 

O espaço condiciona o comportamento do homem e o seu modo de actuar também 

influencia o espaço. A apropriação do espaço significa que alguém está a personalizá-

lo, a adaptá-lo e a convertê-lo num lugar que expressa a identidade de quem o habita. 

As habitações evolutivas e flexíveis são projectadas por arquitectos e são concluídas 

pelos habitantes. É uma estratégia que facilita a relação do utilizador com o espaço 

construído. Isto porque permite que o espaço construído se possa adaptar às 

diferentes necessidades de diferentes sociedades e culturas. Os espaços adaptáveis e 

flexíveis são aqueles que podem ter vários usos, para diferentes tipos de actividades e 

funções, estes espaços transformam-se a longo ou curto prazo, com divisórias que se 

podem localizar em diferentes lugares. 

A adaptabilidade vai depender da qualidade dos espaços e das maneiras como os 

utilizadores irão interagir neles. Estes modelos podem ser uma resposta adequada às 

constantes transformações da sociedade, onde as diferentes necessidades das 

diferentes pessoas se alteram constantemente. Construir tendo em conta este 

conceito de habitação, que se adapta e evolui, inspirando-se na autoconstrução, é 

uma reposta tanto para pessoas com escassos recursos como também para pessoas 

com um nível económico estável. 

Nos países desenvolvidos, as habitações são um produto concluído, sem capacidade 

de poderem vir a ser alteradas, “...un objecto acabado, susceptible de ser planeado, 

disenãdo y construido en un processo totalmente desvinculado de los deseos, 

necessidades y possibilidades cambiantes de sus habitantes.”(Romero, 2004, p.15) 73 

                                            
72 Andres Lepik é de nacionalidade alemã e é graduado em Arquitectura pela School of Design, Harvard 
University. É historiador de arte e curador. 
73 “…são um objecto acabado, que não podem ser planeadas, desenhadas ou construídas, num 
processo totalmente disvinculado dos desejos e necessidades e possibilidade de serem alterados pelos 
seus habitantes.” (Tradução nossa)  
Romero, Gustavo y Mesías, Rosendo. La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la 
producción social del hábitat. México: CYTED, 2004, p.15. 
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Nos países subdesenvolvidos, as habitações encontram-se num processo em 

desenvolvimento contínuo, e muitas vezes são habitadas durante este processo de 

evolução da casa. A constante transformação passa pelo aumento ou diminuição do 

espaço, tendo em conta a variação do número de pessoas que a habitam. Pode 

passar também pela vontade dos utilizadores de quererem distinguir a sua casa pela 

cor ou textura. 

Existem exemplos de habitações evolutivas e flexíveis em que os arquitectos ajudam 

os habitantes dentro dos limites definidos a desenvolverem as suas habitações 

posteriormente, sem terem necessidade de recorrer a outro arquitecto ou a 

construtores especializados.  

O arquitecto Alejandro Aravena, director da equipa chilena Elemental, desenvolveu 

habitações que pudessem ser construídas no mínimo de terreno possível e capazes 

de ser financiadas nos terrenos perto dos centros urbanos, onde algumas destas 

famílias já viveram. Isto porque as famílias com poucos recursos vêem-se obrigadas a 

sair dos limites das cidades, para encontrar terrenos mais baratos. 74 

As casas são todas ligadas e contam com espaços intermédios que permitem ampliá-

las. Os habitantes alteram as suas casas ao seu gosto, criando varandas e espaços 

de duplo pé direito. Estas habitações contam com uma casa de banho e uma cozinha, 

geralmente o mais dispendioso e difícil de construir. 

 
                                            
74 Alejandro Aravena é um arquitecto chileno, formado pela Universidade de Arquitectura Católica de 
Veneza, actualmente é professor na Universidade Católica do Chile. 
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Para Aravena, a flexibilidade do espaço que foi construído é um factor fundamental, 

“They have reached a second level of need; not the basic need of protection from the 

rain and the necessary square meters, but the need of a space where you can enjoy 

yourself.” (Aravena, 2008, p.180) 75 

 
 

 

A participação dos habitantes neste projecto, na criação do seu espaço íntimo, 

decorreu depois da construção das estruturas. A equipa da Elemental criou oficinas 

onde as pessoas desenhavam e faziam maquetes que espelhavam como pretendiam 

as suas casas. Aprenderam também técnicas de construção e acabamentos. Estas 

casas foram construídas em duas cidades chilenas e no México. Em ambos os casos, 

os habitantes apropriaram-se e personalizaram o espaço. No futuro poderemos 

constatar se as pessoas de diferentes contextos se apropriaram das casas de modos 

diferentes. 

Na década de 60, a precariedade das habitações em Lima, no Peru, fizeram com que 

o governo levasse a cabo iniciativas para tentar resolver este problema. No Projecto 

                                            
75 “…Eles alcançaram um segundo nível de necessidades; não as necessidades básicas de protecção da 
chuva nem de ter um espaço, mas sim a necessidade de terem um espaço ao qual se vão apropriar de 
uma forma que os agrade” (Tradução nossa)  
Aravena, Alejandro. Less money, more creativity. Mark Magazine, num.15, 2008, p.180 
 

Ilustração 28 – Habitações Iquique, com e sem adições feitas pelos habitantes.
(Chile) 

Ilustração 29 – Interior das habitações antes e depois das alterações feitas pelos
habitantes. (Chile) 
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Experimental de Habitações (PREVI), que decorreu entre 1969 e 1976, foram criadas 

habitações que resultaram de 26 propostas que poderiam ser alteradas, conforme as 

necessidades dos utilizadores. 

As propostas baseavam-se no crescimento progressivo das habitações, na 

flexibilidade e na sua função. O percurso das histórias familiares é uma das chaves do 

projecto, já que o padrão da sua evolução é fundamental para que as necessidades 

das famílias sejam satisfeitas ao longo do tempo. 

Para Fernando García, Diego Torres e Nicolás Tugas, que realizaram em 2005 um 

trabalho onde analisam a evolução das habitações 35 anos depois, as virtudes deste 

processo estão nas transformações levadas a cabo por cada utilizador, e que 

espelham em cada casa a evolução familiar que aconteceu desde então. Ou seja, 

cada família construiu a sua própria imagem. Segundo os autores deste texto, “de esta 

manera, uno que podía ser identificado como un barrio social – con su connotación 

institucional – es ahora parte de un barrio popular integrado”. 76 

Passados vários anos da construção deste projecto é visível a apropriação e o 

aumento das casas. Estas aumentaram para o espaço de pátio ou mesmo em altura. 

O arquitecto holandês Aldo van Eyck desenvolveu uma estrutura principal dentro de 

um período hexagonal, com um pátio frontal e outro posterior, com espaço suficiente 

para o crescimento da casa - apesar disto a casa também podia crescer verticalmente. 

Os pátios estavam ligados por um núcleo central, onde se encontra a cozinha, o eixo 

de todas as actividades da casa. Na construção destas casas foram utilizados 

materiais e técnicas tradicionais do Peru. 77 

                                            
76 “ Desta maneira uma construção que iria ser associada a um bairro social, é agora caracterizado como 
um bairro tradicional integrado.” (Tradução nossa). 
Huidobro, Fernando García. PREVI LIMA: 35 AÑOS DESPUÉS, ARQ, Março, nº059, Universidade 
Católica do Chile, 2005, p.72 – 76. 
 
77 Aldo van Eyck é um arquitecto holandês formado pela Academia de Arquitectura de Amesterdão.   
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As habitações foram todas pintadas de branco para que cada família pudesse pintar a 

sua casa a seu gosto. Hoje em dia, o projecto é marcado pelas diferentes cores e 

materiais que o constituem e as casas expandiram-se dentro dos limites dos 

hexágonos. 

Outro projecto de habitações evolutivas foi a Vila para artistas em Belapur, na Índia, 

que decorreu entre 1983 e 1986, e foi desenhado por Charles Correa. 78 

O projecto era composto por habitações unifamiliares, de pouca altura e alta 

densidade. Estas casas cresciam e transformavam-se tendo em conta as 

necessidades dos habitantes.  

                                            
78 Charles Correa é um arquitecto indiano, formado pela Universidade de Michigan e pelo Instituto de 
Tecnologia Massachusetts. 
 

Ilustração 30 – Projecto Experimental de Habitação. Evolução das casas de Aldo
van Eyck, entre 1978 a 2003, (Lima, Peru). 
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 Ilustração 31 – Exterior das habitações de Charles Correa (Belapur, Índia) 

 

Para o arquitecto é fundamental ter em conta o crescimento e a desintegração das 

unidades, a variedade de alternativas, a participação dos habitantes durante o 

desenvolvimento do projecto e a possibilidade destes poderem fazer alterações na 

obra, para quando se projectam habitações no terceiro mundo. Todas as casas são 

diferentes, construídas com materiais económicos (de curta duração) que se 

encontravam em qualquer lugar, o que reduziu os custos e tempo das obras.  

Muitos artistas mudaram de localidade e chegaram novas pessoas à vila, o que 

provocou grandes diferenças na comunidade. Com o tempo, este factor acabou por 

reforçar o carácter evolutivo da vila. Um dos propósitos de Correa foi cumprido, isto 

porque a maioria dos habitantes transformaram os espaços a seu gosto e as casas 

possuem uma aparência orgânica singular. 

 
 Ilustração 32 – Transformação dos espaços feita pelos habitantes, projecto de

habitação de Charles Correa, (Belapur, Índia) 
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Outra abordagem de espaços adaptáveis e flexíveis é a teoria de suportes e unidades 

separáveis criada por Habraken, em 1961. O suporte era uma estrutura de 

permanente apoio, que continha estruturas secundárias (as unidades separáveis), 

feitas por componentes industrializados, que podiam ser alteradas. O suporte é 

desenhado conforme as necessidades da comunidade, permitindo que os habitantes 

voltem a dominar a técnica. O arquitecto criticava as habitações construídas em série, 

porque impediam os habitantes de tomarem decisões da configuração do espaço. Por 

isso mesmo, os suportes não eram um produto terminado. 

O arquitecto belga Lucien Kroll promovia a utilização de elementos pré-fabricados na 

criação de habitações. Contudo, manifestava-se contra a utilização indiscriminada e 

repetitiva, que impedia as diferenças dos utilizadores de se manifestarem. Lucien Kroll 

manifesta-se contra a abordagem que tem sido feita face à construção industrial, “Our 

apprach to industrial construction has been irrational and, moreover, moral: yes to 

industry if it produces an acceptable architecture, no if it destroys the social and 

cultural context.” (Kroll, 1986, p.31) 79 

No seu projecto de habitações para estudantes para a faculdade de Medicina em 

Louvain, na Bélgica, incluiu a participação dos mesmos ao longo do projecto. O 

suporte desenhado por Kroll (à semelhança de Habraken) permitiu que o interior das 

habitações e a fachada espelhassem decisões individuais dos utilizadores. Janelas, 

revestimentos e outros elementos foram ajudados a escolher pelos estudantes.  

                                            
79 “A nossa abordagem à construção industrial tem sido irracional, a indústria pode produzir boa 
arquitectura senão destruir o contexto cultural e social dos lugare.” (Tradução nossa). 
Kroll, Lucien. An architecture of complexity. Cambrige: The MIT press, 1986, p.31. 
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Desta maneira reflectiu-se a diversidade de pessoas que habitam aquele edifício, 

criando uma aparência heterogénea. 

Em Mulhouse, em França, foram construídas habitações sociais em 2005 que contêm 

espaços “indefinidos” que permitem que os habitantes se apropriem deles. Pretendia-

se que as pessoas se apropriassem facilmente do espaço doméstico e procurava-se a 

sua participação.  

Jean Nouvel, que esteve a cargo do plano parcial destas habitações, pretendia que o 

projecto se tornasse uma reflexão sobre o habitar do futuro, proposto por vários 

arquitectos com novas ideias. 80 

Entre muitos arquitectos, Anne Lacaton e Philippe Vassal projectaram habitações 

simples, amplas, versáteis, com muita luz natural. 81 

                                            
80 Jean Novel é um arquitecto francês formado pela Escola de Belas Artes de Paris. 
81 Anne Lacaton é uma arquitecta francesa formada na Escola de Arquitectura de Bordéus e Philippe 
Vassal é um arquitecto de origem marroquina também formado na Escola de Arquitectura de Bordéus. 
 

Ilustração 33 – Fachada da residência de estudantes do arquitecto Lucien Kroll,
Bélgica 
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 Ilustração 34 – Habitações sociais em Mulhouse, (França) 

 

A utilização destas habitações é adaptável segundo os requisitos dos habitantes, que 

com o passar do tempo tornam estes espaços nos seus lugares. Os materiais 

utilizados eram económicos e leves como o policarbonato, alumínio e vidro. 

 
 Ilustração 35 – Interior das habitações sociais em Mulhouse (França) 

 

 

 
 Ilustração 36 – Interior das habitações sociais em  Mulhouse, Anne Lacaton e

Philippe Vassal, França 
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Nouvel projectou habitações construídas com materiais industrializados, que contava 

também com espaços que os habitantes modificavam conforme a sua vontade. Outros 

projectos de habitações adaptáveis foram desenvolvidos por este arquitecto, entre eles 

em Nemausus (entre 1985 e 1987), em França. Esta edificação é composta por 17 

tipologias de uso adaptável, distribuídas por 114 unidades habitacionais. O interior 

tinha divisórias translúcidas permitindo que a luz natural se espalhe por todas as 

zonas da casa, não existindo uma hierarquia dos espaços. Para reforçar a tradição 

dos habitantes de Nimes, existem grandes terraços exteriores, para que estes possam 

disfrutar do clima mediterrânico. 

 
 Ilustração 37 – Interior de uma habitação, Jean Novel, Nemausus (Nimes, França) 

 

Tanto nas habitações em Nemausus como nas habitações dos arquitectos Anne 

Lacaton e Philippe Vassal, os espaços hoje em dia estão personalizados sem que isto 

afecte a integridade do edifício construído. 

Outro exemplo de espaços flexíveis é a Naked House construída no ano 2000 em 

Tóquio, pelo arquitecto japonês Shigeru Ban. O cliente pediu uma casa em que não 

houvesse limites que separassem os membros da família, em que estes pudessem 

realizar actividades individuais numa atmosfera compartilhada.  

Beatriz Silva Pinto Santiago   99 
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Segundo o arquitecto, “This house is, indeed, a result of my vision of enjoyable and 

flexible living, which evolved from the client’s own vision toward a living and a family 

life.” (Shigeru Ban)82 

A casa é composta por uma estrutura de madeira e painéis translúcidos, que tornam 

este espaço muito iluminado. 

 
 

 
 

A única divisória existente na casa é na casa de banho. Existem uns volumes sobre 

rodas com espaço suficiente para guardar móveis e objectos pessoais. Estes volumes 

podem unir-se, originando espaços mais amplos. O facto de poderem mover-se e 

poderem ajustar-se à orientação climática mais adequada, ou simplesmente serem 

colocados no exterior da casa, torna o espaço habitacional completamente livre. 

 
 
 
 
 
 
                                            
82 “Esta casa foi o resultado da minha visão de um espaço agradável e flexível, juntamente com a visão 
do cliente de um espaço familiar” (Tradução nossa). 

Ilustração 38 – Naked House de Shigeru Ban (Saitama, 2000, Japão) 
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3.2.2. LINGUAGEM DOS PADRÕES 

 
O arquitecto Christopher Alexander afirma que são as pessoas que dão vida aos 

edifícios e às cidades. Em 1977, Alexander desenvolveu o conceito de “Pattern 

Language”, onde dava a conhecer às pessoas ideias de como se podem fazer boas 

cidades, bairros e habitações. É uma outra estratégia para se facilitar a construção, 

tendo em conta as necessidades de diferentes comunidades. 

“The people can shape buildings for themselves, and have done it for centuries, by 
using languages which i call pattern language. A pattern language gives each person 
who uses it the power to create an infinite variety of new and unique buildings, just as 
his ordinary language gives him the power to create an infinitive variety of sentences.” 
(Broome, 2005, p.69) 83 
 

O conceito de “Pattern Language” estabelecia um sistema para identificar padrões de 

comportamento das pessoas e da sua relação com o espaço que habitam. A 

observação de factores e as acções que se realizam nos espaços, a quantidade de 

pessoas que os utilizam e o tempo empregue nos mesmos decide a forma, o tamanho 

e a disposição dos espaços. Para o arquitecto, esta linguagem é formada por: 

“contiene un conjunto explícito de instrucciones para diseñar y construir, definiendo 
patrones a qualquier escala, desde la estructura de una región hasta la sujeción de una 
ventana; está formulado de tal manera que todas las personas pueden usarlo para 
diseñar un medio ambiente ecologicamente apropriado para sí mismas y para sus 
actividades”. (Alexander, 1975, p.11) 84 

O método permite que os habitantes de um bairro particular participem no 

planeamento do seu próprio ambiente. Mais importante ainda, essa abordagem 

substitui a prática corrente de intervenções em larga escala feitas pelas autoridades 

                                            
83 “As pessoas podem construir por elas e fazem-no há séculos, através da utilização de linguagens a 
que eu chamo linguagem dos padrões. A linguagem dos padrões permite possam construir uma grande 
variedade de opções únicas assim como a linguagem usual oferece a possibilidade de se criar inúmeras 
frases.” (Tradução nossa). 
Broome, Jon. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.69. 
 
84 “Contém um conjunto de orientações para se desenhar e construir definindo-se padrões a qualquer 
escala; desde a estruturação de uma região à construção de uma janela; esta feito para que todas as 
pessoas possam usá-lo de forma a projectarem um meio ambiente ecológico e apropriado às suas 
necessidades.” (Tradução nossa). 
Alexander, Christopher. Urbanismo y participación – el caso de la Universidad de Oregón. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1975, p.11. 
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envolvidas com o planeamento e que normalmente são insensíveis às necessidades 

locais, resultando geralmente em ambientes medíocres, dos quais se ressentirão as 

próximas gerações. 

O processo participativo de Alexander tem em conta diferentes modos de se habitar e 

a relação que as pessoas têm com estes espaços que habitam. Este arquitecto ensina 

as pessoas a identificar padrões que as ajudem a desenhar as suas casas. Este 

processo faz-se através de reuniões, dos seus textos e do seu site. 

Antes de se começar a dialogar com os futuros habitantes das casas que serão 

construídas, é vantajoso observá-los e integrarmo-nos na comunidade. Muitas vezes o 

que as pessoas dizem difere daquilo que realmente fazem no dia-a-dia e, por isso, o 

processo de observação se torna tão importante. Os habitantes, durante este 

processo, acabam também por aprender a observar-se, compreendendo a relação dos 

seus comportamentos com o espaço que habitam. Os arquitectos podem mostrar 

imagens de espaços domésticos aos habitantes, para que estes possam escolher as 

imagens que mais se aproximam com a imagem mental que criaram. 

Alexander desenvolveu nos seus 273 padrões um vocabulário de características 

partilhadas nas cidades, bairros e edifícios. Um dos padrões é “Light on two sides of 

every room”. Segundo o arquitecto, isto sugere:  

“When they have a choice, people will always gravitate to those rooms which have light 
on two sides, and leave the rooms which are lit from only one side unused and empty. 
This pattern, perhaps more than any other single pattern, determines the success or 
failure of a room. The arrangement of daylight in a room and the presence of windows 
on two sides, is fundamental.” (Alexander, 1977, p.747) 85 

 

O vocabulário desta linguagem de padrões facilita a compreensão das pessoas acerca 

da construção e oferece escolhas que se podem adaptar às necessidades e aos 

desejos individuais. A combinação destes padrões faz com que o lugar seja único. 

                                            
85 “Quando as pessoas têm escolha optam pelo quarto com luz dos dois lados, deixando os que têm 
apenas luz de um lado vazios. Este padrão mais do que outros padrões pode definir o sucesso ou o 
fracasso do quarto. O aproveitamento da luz do dia e a presença de janelas no quarto é fundamental” 
(Tradução nossa). 
C. Alexander, S. Ishikawa, and M. Silverstein, A Pattern Language: Towns, buildings, construction, New 
York: Oxford University Press, 1977, p.747. 
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Este conceito tem semelhanças com o que ocorre na Arquitectura vernacular, onde os 

habitantes são responsáveis por criar o seu ambiente, de acordo com os padrões que 

identificam. Na maioria das vezes, este processo é instintivo e inconsciente. 

Christopher Alexander explica que os padrões dos acontecimentos e comportamentos 

nos vários espaços físicos acabam sempre por ser definidos pela cultura a que 

pertencem. Os padrões de adaptação das pessoas ao espaço variam de acordo com a 

cultura local. Existem culturas que passam menos tempo em casa do que outras e 

umas prezam mais a privacidade do que outras. Os padrões de uso de um espaço 

característicos de certas culturas podem alterar-se com o tempo e, por consequência, 

os espaços também se alteram. 

Os contextos culturais e sociais definem os padrões comportamentais de cada 

indivíduo, reflectindo-se nas formas e na disposição dos espaços. As funções acabam 

por modelar a habitação. Esta deve cumprir a função de alojar, proteger e responder 

aos actos previsíveis e espontâneos dos seus habitantes. 

Para se construir uma habitação e definir os seus espaços é necessário conhecer as 

necessidades dos seus habitantes. O arquitecto, ao trabalhar directamente com os 

habitantes, passa a estar familiarizado com as suas necessidades. 

Alexander aplicou esta linguagem de padrões em diversos projectos entre eles: PREVI 

no Peru e as habitações em Mexicali, no Norte do México. Neste segundo exemplo 

trabalhou com a comunidade no desenho das suas casas. Quis ajudá-los a descobrir 

que acontecimentos padrão iriam acontecer naqueles espaços. 

O produto final deste projecto foi um reflexo da vida dos seus habitantes e do seu 

esforço. Toda a comunidade ajudou a desenhar e a construir estas habitações. 

Com o passar dos anos estes espaços foram-se transformando. Neste processo de 

observação é necessário ter em conta que alguns padrões se alteram com o tempo. 

Com a publicação do livro ‘A Pattern Language’ de Christopher Alexander 

disponibilizou novos técnicos não só aplicados por este arquitecto como por outras 

pessoas, em projectos que têm alcançado sucesso. 
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3.3. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FORMA SUSTENTÁVEL 

3.3.1. CONTROLO DE CUSTOS E RECURSOS 

O controlo de custos e recursos é uma premissa necessária para um processo e para 

a construção sustentável. A aprendizagem do domínio deste controlo permite que 

possamos construir as nossas próprias casas e facilita as populações do terceiro 

mundo de poderem usufruir também deste direito. 

Utilizarmos e estudarmos os recursos que cada lugar oferece, vai para lá de uma 

aprendizagem dos métodos de construção ecológica. Contribui também para um 

entendimento do lugar e para reforçar uma identidade cultural.  

Nos projectos realizados pela arquitecta Anna Heringer no Bangladesh, trabalhar com 

os recursos locais é uma constante para se obter obras sustentáveis, que reforcem a 

identidade daqueles lugares e que permitam a criação de habitações de baixo custo. 86 

 

 

 
 

 

No projecto Handmade school, uma escola primária em Rudrapur, no Bangladesh, a 

arquitecta Anna Heringer e a ONG local (Dipshikha) seguiram novos caminhos no 

desenvolvimento desta área rural. O objectivo foi ajudar a população a aprender e a 

reconhecer o valor da aldeia em toda a sua complexidade. Para reforçar a identidade e 

                                            
86 Anna Heringer é uma arquitecta nascida na Alemanha, que se formou na Universidade de Arte e 
Design Linz, na Áustria, onde é actualmente professora. 
 
 

Ilustração 39 – Projecto Handmade school de Anna Henriger. (Bangladesh) 
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orgulho deste espaço, incutiram valores nas crianças de autoconfiança e 

independência. 

Esta escola surgiu de uma compreensão profunda que a arquitecta e toda a equipa 

fomentaram na comunidade acerca dos materiais locais. Esta aprendizagem resultou 

de uma forte ligação e observação desta mesma comunidade. A fusão dos 

conhecimentos técnicos de Heringer com os métodos e materiais tradicionais daquela 

zona resultaram numa fantástica construção, cheia de luz e espaços recreativos e 

informais para as crianças. 

 

 
 

 

A utilização dos recursos locais ajudou a criar uma obra com princípios sustentáveis, 

diminuindo os custos da mesma. “Earthbound materials such as loam and straw are 

combined with lighter elements like bamboo sticks and nylon lashing to shape a built 

form that addresses sustainability in construction in an exemplary manner.” (Juri do 

prémio Aga Khan de Arquitectura) 87 

Estas soluções permitem o aprofundamento e a difusão pela comunidade do 

conhecimento de técnicas de construção e a aplicação de locais. Este controlo 

potencia a utilização daquilo que cada contexto nos oferece e estabelece um modelo 

de esperança para a construção sustentável a um nível global. 

                                            
87 “São utilizados materiais como a lama ou palha combinados com elementos mais leves como canas de 
bambu e fios de nylon para de uma maneira exemplar se construir sustentavelmente.” (Tradução nossa). 
 

Ilustração 40 – Espaços recreativos e informais para as crianças, Handmade
school. (Bangladesh) 
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Um estudante de Arquitectura de Dhaka, no Bangladesh, participou na realização 

deste projecto e caracterizou a experiência: “Being a Bangladeshi it really makes us 

proud when we see that we have got so many ‘unique’ materials...”. (Zaqiul) 88  

As pessoas desta comunidade participaram ao longo da construção do edifício. Este 

factor foi benéfico para a redução dos custos da obra. Permitiu também que a 

comunidade se ambientasse a técnicas e a materiais de construção, dando-lhes 

conhecimento para que estes possam continuar a construção de uma forma correcta e 

sustentável. O processo de construção desta escola foi marcado pela experiência de 

aprendizagem entre todos os envolvidos neste projecto. 

Os materiais e técnicas tradicionais são muitas vezes postos de lado, optando-se pela 

importação de materiais e produtos, que muitas vezes acabam por beneficiar os 

fabricantes desses países e tornam-se soluções fracassadas para os países onde são 

aplicadas. Estas soluções que se têm vindo a aplicar nos países subdesenvolvidos, 

que não têm em conta os recursos locais, resultam em efeitos nefastos para a 

economia e cultura destes lugares. A exploração dos recursos dos contextos 

específicos e as experiências de participação das pessoas que acabam sempre por 

gerar e partilhar conhecimento, reforçam e criam as identidades locais (por vezes 

esquecidas), através daquilo que está prontamente disponível. Em geral, a adequação 

e a auto-suficiência das famílias pobres às difíceis condições de vida dos países em 

desenvolvimento, são tradicionalmente sustentáveis. Adaptam-se de um modo mais 

rápida àquilo que o lugar tem para oferecer, controlando esses recursos de maneira a 

conseguirem ter uma habitação de baixo custo. 

Outro exemplo de um projecto de Anna Heringer, que se desenvolve sobre princípios 

sustentáveis de controlo de custos e recursos, são as casas HOMEmade. Estas 

habitações são resultado de um workshop com estudantes e jovens arquitectos de 

universidades do Bangladesh e da Áustria. 

 
 

                                            
88 “Quando vemos que temos tantos materiais únicos no nosso país faz-nos ter orgulho de sermos do 
Bangladesh” (Tradução nossa). 
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 Ilustração 41 – As imagens superiores demonstram as antigas casas tradicionais

do Bangladesh, as imagens inferiores demonstram as novas casas propostas no
projecto HOMEmade. (Bangladesh) 

Anna Heringer trabalhara com a comunidade local num processo dinâmico, através de 

um modelo de Arquitectura sustentável e moderno. Quis melhorar as condições de 

vida da população local e fortalecer a identidade daquele lugar, ao criar um processo 

de construção sustentável. Estas casas de baixo custo foram desenhadas por jovens 

arquitectos e contaram com a participação de artesãos locais, a quem foram 

ensinadas novas técnicas de construção em terra e em bambu, que complementavam 

o seu conhecimento. O objectivo final deste projecto é que os jovens arquitectos 

espalhem estas técnicas e os seus conhecimentos por outras regiões deste país, para 

que se possam construir casas modernas naquela região que utilizem os recursos 

locais. 

 

 
 Ilustração 42 – Exterior das casas HOMEmade, influências da construção

tradicional local ligadas a métodos e técnicas de construção mais moderna,
(Bangladesh)
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Aproximadamente 75 por cento dos 147 milhões de habitantes do Bangladesh vive em 

vilas onde as casas são feitas com taipa ou bambu. Apesar destes materiais serem 

altamente sustentáveis, o desejo da população de construir com materiais como o 

betão ou as chapas de ferro ondulado, entre outros, tem vindo a aumentar. Este 

desejo deve-se ao facto destes materiais serem associados a construções modernas e 

de melhor qualidade. Esta vontade pode ter impactos ambientais negativos. 

O Bangladesh é um dos países mais povoados do mundo, com cerca de 1.045 

pessoas por Km2. Cada ano que passa, as terras são ocupadas com mais construção 

residencial, o que implica a perda dos terrenos agrícolas. Se a população que habita 

as áreas rurais do Bangladesh começasse a viver nestas casas de dois andares, era 

possível ganhar-se mais terreno para a agricultura. Este factor poderia ajudar a 

combater o problema de escassez alimentar que o país enfrenta e podia gerar 

trabalho. Todos estes princípios e respostas que temos vindo a apontar derivam de um 

processo arquitectónico que controla os recursos existentes que trazem reduções 

significativas aos custos das obras, revelando-se um processo sustentável.  

“What I hope is that we’ll be able to set a trend in a fresh and regional architectural style 
that motivates people to bring their traditional construction methods - without the touch 
of being rustic - into a contemporary modern architecture. I believe that architecture - if 
we use it wisely - has the potentials to contribute in a significant scale to the 
development of Bangladesh’s ecological balance as well as it‘s economic independence 
and I hope we can facilitate a process of self-discovery and identification in architecture 
and culture”. (Herringer) 89  

 

Foi necessário um controlo inteligente dos recursos existentes porque os orçamentos 

disponíveis eram limitados. Assim, a aplicação de materiais foi levada a outro nível. A 

sustentabilidade deste projecto justifica-se com os seguintes pontos: primeiro porque a 

construção foi feita com os materiais existentes no local, nomeadamente lama e 

bambu; depois porque permite a recuperação de terreno para a agricultura, através 

destas habitações de dois andares; por fim envolve a participação e o entusiasmo da 

população local ao longo de todo o projecto. 

 
                                            
89 “O que eu espero é que tenhamos conseguido criar um estilo arquitectónico fresco e regional, que 
motive as pessoas face à ligação de métodos de construção tradicionais combinados com arquitectura 
moderna e contemporânea. Eu acredito que a arquitectura pode contribuir significativamente para o 
desenvolvimento do Bangladesh, tanto num nível ecológico como pode contribuir para a sua 
independência económica, espero também que facilite o processo de identificação e redescoberta da 
arquitectura e cultura deste país”. (Tradução nossa). 
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“Perhaps instead of focusing on creating ‘star architecture’ and loud structures, we 
should endeavour to create buildings that harmonize with the environment and serve 
the needs of the people. The HOMEmade project is sustainable for two main reasons: 
first, it is built with readily available, local, renewable resources – mud and bamboo”. 
(Heringer) 90 

Todas estas casas respeitam o estilo de vida destas famílias de poucos recursos. 

Foram incorporadas características a estas construções que melhoraram o seu 

conforto, segurança, durabilidade e privacidade. As novas habitações, que agora têm 

dois andares, continuaram a manter a mesma implantação. A aplicação deste segundo 

andar resultou na aquisição de um terreno que pode ser utilizado como pequeno 

jardim. 

A massa térmica dos telhados, o isolamento por fibras de coco, as janelas de vidro e 

as aberturas desenhadas para a ventilação cruzada asseguram que a temperatura 

interior é confortável durante todo o ano.  

 

                                            
90 “Em vez de nos focarmos na construção de estruturas espectaculares, esforçamo-nos por criar 
construções que tivessem em harmonia com o ambiente e respondessem às necessidades das pessoas. 
Uma das principais razões para o projecto HOMEmade ser sustentável é o facto de ser ter construído com 
recursos locais, disponíveis e renováveis”. (Tradução nossa). 

Ilustração 43 – Participação das famílias no processo de construção das suas
habitações HOMEmade, (Bangladesh) 
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 Ilustração 44 – Fibra de coco, janelas de vidro e aberturas para ventilação cruzada,

projecto HOMEmade. (Bangladesh) 

 

A maioria das casas de lama existentes no Bangladesh são demasiado frias no 

Inverno, porque o ar frio passa pelas aberturas e o ar quente escapa pelo telhado. 

Também são demasiado quentes no verão devido ao facto de os telhados não terem 

isolamento, aquecendo rapidamente o seu interior. A fraca ventilação não permite a 

saída do ar quente. As novas tecnologias construtivas também aumentaram 

significativamente a durabilidade e o alcance de vida das casas de lama. Os materiais 

locais foram usados de um modo ainda mais radical do que na escola METI, de modo 

a reduzir os custos: utilizaram-se fundações de terra calcada com uma fina camada de 

cimento armado e uma fiada de pedras, que evita a infiltração de humidades, 

prevenindo que pragas se infiltrem nas paredes. Pequenas peças de bambu são 

estrategicamente colocadas nas paredes exteriores de modo a abrandar a velocidade 

da água, prevenindo a erosão pela chuva. Para aumentar a resistência e a coesão das 

paredes é misturada palha na lama. Em vez da utilização de cordas de nylon, como 

tinha sido feito na escola METI, foram utilizadas onde foi possível, cordas feitas de 

fibra de coco e tarugos de bambu em vez de aço. 

Por fim, podemos também referir o edifício DESI que reage ao terreno que a 

importação tem vindo a alcançar. É um modelo que procura uma nova e adequada 

maneira de viver nas áreas rurais do Bangladesh, e procura um padrão de vida melhor 

para a classe média (neste caso os professores locais) que mantem o tradicional nível 

de sustentabilidade. 

Em vez de se tirar partido dos recursos existentes, a importação e o consumo de bens 

externos tem ganhado muita importância. Como resultado, o poder económico flui para 

os mercados externos. Na Arquitectura e no sector da construção esta tendência 
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reflecte-se sobretudo no uso de materiais que não se adequam a certas culturas e 

economias. “Instead of continuing building with earth, bricks and cement is bought and 

instead of thick earthen walls the indoor-climate is regulated by air condition.” 

(Heringer)  

É uma “Arquitectura justa”, aliada ao controlo de custos e recursos, que pode 

potenciar técnicas, métodos e materiais locais, que motiva este género de respostas 

que a Arquitectura pode oferecer. Não olha a estatutos sociais e financeiros e realça 

uma identidade, independentemente do lugar. No caso do projecto DESI, chegou 

mesmo a tornar o bambu um material de prestígio. 

 

 

 
 Ilustração 45 – Interior das salas de aula em bambu, projecto DESI. (Bangladesh) 

 

Este edifício é uma reinterpretação destas casas tradicionais em áreas rurais do 

Bangladesh. Originalmente, funções como dormir, comer e tarefas domésticas são 

realizadas em estruturas separadas, ao redor de um pátio central. O projecto DESI 

incorpora todas estas funções numa só estrutura, não se vinculando tanto na 

agricultura mas mantendo o contexto rural e preservando a cultura daquele lugar. 

Os painéis solares produzem 100 por cento da energia que o edifício necessita. Um 

sistema térmico de aquecimento proporciona água quente. Os painéis solares ligados 

directamente a um motor bombeiam a água de um poço para um tanque. As casas de 

banho têm as suas próprias fossas sépticas de duas câmaras. Esta é a primeira vez 

que as unidades sanitárias foram construídas em casas de terra no Bangladesh, 

provando que as construções em terra e bambu são suficientemente flexíveis para 

acomodar as necessidades do estilo de vida moderno.  
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O edifício é uma combinação perfeita entre métodos e técnicas tradicionais e 

modernos, onde são utilizados sistemas de energia alternativos. As casas passaram a 

ser aquecidas e arrefecidas passivamente através destes sistemas e optimizaram a 

luz natural e a ventilação.  

 

3.3.2. PROJECTO EXPERIMENTAL DE HABITAÇÃO: PREVI LIMA 

 
Em Janeiro de 1969, através das Nações Unidas que trabalharam com o Banco de La 

Vivienda de Peru, doze arquitectos de diferentes países projectaram 1500 habitações 

num concurso. 

Alexander explica o carácter sustentável do projecto, “We were asked to present our 

designs in a way that would help the evolution of Peruvian community and house 

design in the future” (1969, p.5) 91 

Christopher Alexander foi um dos arquitectos que participou neste projecto, com uma 

proposta apresentada em duas partes. Inicialmente foi feita a apresentação da 

proposta através de plantas, desenhos e detalhes de construção, apoiados num 

processo de escolha que respondia às necessidades das famílias que as iriam 

adquirir. Na segunda parte foram apresentados os padrões (conceito da Pattern 

Language desenvolvida por Christopher Alexander em 1977) que continham uma 

importante variedade de informação que podia ser utilizada e reutilizada pelos 

arquitectos peruanos ou mesmo por individuos que pretendessem construir a sua 

própria casa. 

O projecto era composto por 1726 casas, que se repartiam em conjuntos dentro de 30 

a 70 células ligadas por caminhos pedestres que circundavam estas ilhas com 

habitações. Estes caminhos pedestres ligavam todas as células entre si e ligavam-nas 

a uma rua principal. Todas as casas eram diferentes: a forma e o comprimento das 

mesmas eram determinados no processo de escolha, adaptando-se às necessidades 

e ao orçamento de cada família. 

                                            
91 “Pediram-nos uma construção que de certa maneira ajudasse a evolução das comunidades e casas 
peruanas numa construção futura”. (Tradução nossa). 
Alexander, Christopher et al., Houses generate by patterns, Center for environmental structure, 1969, p.5. 
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Apesar de o processo de escolha garantir que as casas eram todas diferentes, 

baseavam-se numa casa genérica, constituída por dois pisos, com 5.20m de largura e 

20m de comprimento. Existem dois pátios principais um por detrás do outro, que 

permitiam a circulação do ar frio no Verão. No Inverno estes pátios podiam ser 

cobertos, de modo a serem utilizados o ano inteiro.  

 

 
 Ilustração 46 – Primeiro e Segundo piso da casa genérica do projecto de

Christopher Alexander. (1969, Lima, Peru) 

 

 
O primeiro piso das casas era composto por uma parte pública e outra privada bem 

delineadas. Isto porque as famílias peruanas fazem uma forte distinção entre quem 

pode ir a qualquer parte da casa e os estranhos que devem ficar apenas pela sala, 

separada do resto da casa pelo pátio frontal. A parte privada da casa centrava-se na 

sala familiar (designado “comedor estar”). Fora dos limites desta sala foi feita uma 

alcova que permitia que as crianças pudessem estudar com o controlo das mães e 

onde as pessoas pudessem falar quando a televisão estivesse ligada, entre outras 

coisas. Por detrás desta sala familiar fica a cozinha, que se encontra entre dois pátios. 

O pátio que separa a sala familiar da cozinha é um lugar para se comer ou trabalhar. 

O outro pátio pode servir para arrumação, lavandaria ou mesmo um sítio para os 

animais. No segundo piso estava a casa de banho, os quartos e outras pequenas 

alcovas com camas. Estas alcovas podiam adaptar-se e formar espaços maiores. 

Estas casas tinham um carácter flexível que permitia que as famílias de baixo 

rendimento que lá iriam viver alugassem quartos para conseguir dinheiro extra. As 
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casas têm uma varanda no segundo andar que permite que os peruanos mantenham 

a sua tradição de presenciar tudo o que se passa na rua.  

A abordagem conceptual da construção foi muito influenciada pelas técnicas 

tradicionais daquele lugar. Contudo foi feita uma readaptação de modo a obter-se 

materiais mais baratos e resistentes.  

Os pavimentos flutuantes são colocados em grandes secções por máquinas de 

construir estradas. As paredes são constituídas pela interligação de blocos de cimento 

e argamassa, reforçada com enxofre, e com uma cavidade para canalizações e 

condutas. As placas (pranchas / tábuas) e vigas são feitas de plástico de espuma de 

poliuretano e bambo, reforçadas com uma cobertura de areia de enxofre. 

Todos estes materiais utilizados podem ser produzidos no Peru, explorando-se assim 

os recursos existentes no local, que são mais baratos e de grande qualidade. No Norte 

do Peru, o bambu existe com abundância e costuma ser associado a materiais de 

pouco prestígio. Alexander acredita que ao trabalharmos este material de um modo 

inovador a opinião das pessoas pode mudar. A utilização dos recursos locais vai 

contribuir directamente para a economia das pessoas e do país. 

Estes materiais que já tinham sido experimentados no México, adequavam-se também 

às condições de terramotos iminentes naquela zona. 

Os materiais eram pré-fabricados no sítio para simplificar a construção. Todos estes 

elementos serviam para se reforçar a ideia de uma construção futura: “do it yourself”. 

Foi proposta uma loja comunitária de construção que providenciasse os materiais de 

construção às famílias. 

Segundo Alexander, “The People who live in our houses will, because they are all 

Peruvians, shared certain needs and have similar back-grounds. At the same time, 

each person, and each family, will be unique. The choice process tries to do justice to 

this fact.” (1969, p.29) 92 

                                            
92 “As pessoas que habitam estas casas vão partilhar de necessidades e contextos semelhantes. Mas ao 
mesmo tempo cada família e pessoa serão únicas. O processo de escolha faz justiça a este facto.” 
(Tradução nossa). 
Alexander, Christopher et al,. Houses generate by patterns, Center for environmental structure, 1969, 
p.29. 
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As necessidades que as pessoas partilham definem os padrões que criam a casa 

genérica. Cada família tem uma abordagem diferente relativamente ao espaço que 

habita, preferindo uma sala maior e uma cozinha mais pequena ou o contrário. Então, 

cada família decide quanto quer gastar na casa, sendo o dinheiro dividido nas 

diferentes partes da casa, numa perspectiva diferente face à apropriação do espaço. 

Os esquemas que se seguem representam as escolhas que as pessoas tinham de 

fazer, começando por decidir quanto dinheiro pretendiam gastar na sua casa, podendo 

variar entre 79,000 e 163.000 soles (a moeda local), para posteriormente fazerem as 

escolhas do interior da casa. Os valores estão em milhares de soles. 

 

Sala   (escolher um destes)                                                              3       8      14      20                               

Sala familiar   (escolher um destes)                            22      24     26      28      32      35 

Pátio principal  (escolher um destes)                                             18       21     23      27 

Cozinha e lavandaria   (escolher um destes)                                                     13      22 

Alcovas com camas   (escolher um destes)                    6      9     13      16      19      22  

Quarto principal   (escolher um destes)                                                                        11 

Alcovas para os avós   (escolher um destes)                                            0      1 

Pátio de arrumos   (escolher um destes)                                                 6      7     8     10 

Garagem   (escolher um destes)                                                             0      3 

Arrumos nas traseiras   (escolher um destes)                             0        2      4      8     10 

Loja   (escolher um destes)                                                                 0       8      10     20 

Extras   (escolher um, mais do que um ou nenhum)           1       1     1      1     2     3    5 

Acabamentos (escolher um, mais do que um ou nenhum)                            1      1      2 
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Nos esquemas seguintes eram apresentados com mais detalhe as características dos 

espaços, como por exemplo: 

Tamanho da sala: 

Sala pequena                                                                              custo: 3,000 soles 

Sala pequena com possibilidade de evoluir para média             custo: 8,000 soles 

Sala média                                                                                  custo: 14,000 soles 

Sala grande                                                                                 custo: 20,000 soles 

 

Tamanho da sala familiar: 

Sala pequena + pequena alcova                                                 custo: 22,000 soles 

Sala pequena + uma alcova                                                        custo: 24,000 soles 

Sala média + uma alcova                                                            custo: 26,000 soles 

Sala grande + uma alcova                                                           custo: 28,000 soles 

Sala média +  duas alcova                                                           custo: 32,000 soles 

Sala grande + duas alcova                                                           custo: 35,000 soles  

 

Todos os elementos do primeiro gráfico foram discriminados pelo seu tamanho, como 

vemos no gráfico 2 e 3. 93 

Depois destas escolhas serem feitas, a casa genérica ganhava forma, orientação, 

comprimento e localização, entre outros aspectos, que se adaptavam às diferentes 

famílias, num processo que se desenvolveu sempre de uma forma participativa. 

                                            
93 A informação destes esquemas foi retirada de Alexander, Christopher et al,. Houses generate by 
patterns, Center for environmental structure, 1969, p.29. 
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Como refere Alexander “It’s only this high degree of interaction between the rules of 

the combination process and the local conditions which guarantee that all houses are 

internally coherent, and that each house fits coherently into the plan.”   (1969, p.39) 94 

 

 
 

 
Todas estas escolhas reflectiram-se numa variedade imensa de plantas. 

Relativamente aos custos, a casa genérica custava 119,000 soles, a casa mais 

pequena custava 79,000 soles e a maior com todos os extras custava 163,000 soles. 

Os factores que mais influenciaram o controlo de custos para se obter casas de 

qualidade a um preço barato foram os materiais escolhidos em cima já referidos, o 

preço destes materiais era significativamente mais barato do que os materiais 

utilizados recorrentemente.  

A redução de custos baseou-se em inovações construtivas e no desenvolvimento 

daquele lugar. Através de um controlo dos recursos locais reduziu-se 

significativamente o custo dos materiais, já que estes não tiveram de ser importados. 

Reforçou-se a identidade daquele lugar ao utilizar materiais locais e ir buscar 

inspiração a técnicas tradicionais. Através também da participação das pessoas em 

várias fases do projecto reduziram-se os custos de mão-de-obra. Conseguiu-se, deste 

                                            
94 “Este alto nível de interacção entre as regras do processo de combinação e as condições locais 
garante que todas as casas são coerentes, e garante também que cada casa encaixe coerentemente no 
plano.” (Tradução nossa).  

Ilustração 47 – Variedade de plantas que formam o plano geral do projecto de
Christopher Alexander, resultado do processo de escolha. (1969,Lima, Peru) 
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modo, atingir importantes propósitos do projecto e casas de qualidade dentro de um 

orçamento limitado. Este projecto assente numa base sustentável teve em conta a 

evolução da construção peruana no futuro, ensinando novas técnicas de construção e 

relembrando a qualidade dos recursos existentes naquele lugar. 
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4. ESTUDOS DE CASO 

4.1. ÁFRICA: BURKINA FASO – ESCOLA PRIMÁRIA 

Diébédo Francis Kéré nasceu a 10 de Abril de 1965 no Gando, uma aldeia do Burkina 

Faso. Foi a primeira pessoa da sua terra natal a estudar no estrangeiro e tirou o curso 

de Arquitectura na Technische Universität de Berlim. Antes de ir estudar para fora 

estudou carpintaria no Burkina Faso. 

Em 1998, enquanto estudava, fundou com os seus colegas a associação 

“Schulbausteine für Gando”, cujos objectivos são criar edifícios que respondam às 

necessidades climáticas e que apoiem o desenvolvimento da população do Burkina 

Faso. Através desta associação conseguiu os fundos necessários para construir a 

escola primária do Gando, o projecto que lhe deu o prémio Aga Khan Award for 

Architecture em 2004.  

Os projectos que tem desenvolvido desde 2001 são reconhecidos mundialmente e 

situam-se em diferentes pontos do mundo, desde o Burkina Faso à Índia. 

Depois da escola primária estar terminada dedicou-se ao projecto que completava 

esta escola, composto por uma casa para professores, uma extensão da escola e uma 

livraria. Este projecto foi também reconhecido por vários prémios importantes como 

por exemplo o BSI Swiss Architectural Award em Junho de 2010, o Marcus Prize em 

Junho de 2011 e o Regional Holcim Award for Africa and Middle East em Setembro de 

2011. (Kéré, p. 10-11) 95 

Para além do trabalho que desenvolve no seu ateliê “KereArchitecture”, fundado em 

2005 em Berlim, Kéré tem participado desde 1999 em inúmeras conferências 

nacionais e internacionais e tem feito intervenções em diversas universidades. É 

também conferencista na Technische Universität de Berlim desde 2004. 

As suas abordagens e os temas de trabalho passam pela “habitação e 

desenvolvimento urbano, estratégias climáticas de construção para condições 

                                            
95 Informação retirada de Kéré, Diébédo Francis: "Todos construimos", in Arquitectura Viva No. 117, supplement 
ZaragozaKioto - Arquitecturas para un planeta sostenible, p. 10-11. 

http://www.akdn.org/agency/akaa/ninthcycle/page_04txt.htm
http://www.akdn.org/agency/akaa/ninthcycle/page_04txt.htm
http://www.akdn.org/agency/akaa/ninthcycle/page_04txt.htm
http://www.akdn.org/agency/akaa/ninthcycle/page_04txt.htm
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climáticas extremas, a utilização sustentável de materiais, integração de mão-de-obra 

e técnicas construtivas locais.” (Kéré, 2010, p.41) 96 

Quando Kéré terminou os estudos na Alemanha retornou à sua terra natal onde 

construiu e ampliou uma escola, conseguindo angariar dinheiro da iniciativa privada e 

com o apoio do governo para substituir a escola escura e despedaçada existente. O 

arquitecto acredita que devemos investir nos espaços que promovem a educação nos 

países subdesenvolvidos. O conhecimento e a educação são elementos capazes de 

mudar o mundo.  

“Todos los niños en el mundo están llenos de creatividad. Qué necessitan los niños 
para utilizar su potencial? La educación. Estoy convencido de que con la disposición de 
la arquitectura inteligente este pontecial puede ser defendido. Eso es lo que estoy 
tratando de hacer.” (Kéré, 2010) 97 
 

Num país em que só um quarto das crianças com idade para a pré-primária têm 

acesso à educação, esta escola proporciona um equipamento necessário e motivador 

para os habitantes do Gando, uma pequena aldeia com 3000 habitantes. 

 
 

                                            
96 Informação retirada de Arqa nº79, Março/Abril de 2010, p.41 
97 “Todas as crianças do mundo estão cheias de criatividade. O que necessitam as crianças para utilizar 
o seu potencial? A educação. Estou convencido que através da utilização de uma arquitectura inteligente 
esse potencial pode ser atingido. É isto que estou a tentar desenvolver.” (Tradução nossa). 

Ilustração 48 – Vista do exterior da escolar primária do Gando, projecto de Francis
Kéré, (Burkina Faso, África) 
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Esta escola é o resultado da visão inicialmente verbalizada pelo arquitecto e realizada 

pela comunidade. Os habitantes da aldeia participaram em todas as fases do processo 

de construção. Um programa de formação ensinou os habitantes a fazerem blocos de 

adobe, os ferreiros locais fabricaram a cobertura e as persianas, as crianças ajudaram 

a retirar pedras e as mulheres ajudaram a transportar a água que provinha de vários 

quilómetros de distância. A construção da escola começou em Outubro de 2000 e foi 

levada a cabo pelas mulheres, homens e crianças locais. 

 
 

 
 

 
Segundo Francis Kéré, “Where I’m from, if you build a wall that stands up through the 

rainy season, that’s architecture.” (…) “That is it. So you can give things to people, and 

that is what you can do with architecture. People really, really appreciate it.” (Kéré, 

2012) 98 

O edifício e os materiais que o compõem adaptam-se perfeitamente ao clima e ao 

orçamento limitado do projecto. A adaptação climática, a redução dos custos da 

construção e a autoconstrução são elementos chave na investigação dos projectos de 

Kéré. A missão de Kéré foi melhorar as condições existentes na vila. 

                                            
98 “No país em que nasci, fazer arquitectura é fazer uma parede que resista ao período das chuvas. As 
pessoas mostram-se realmente agradecidas se as ajudarmos mostrando-lhes novas técnicas.” (Tradução 
nossa) 

Ilustração 49 – Participação das mulheres locais no processo construtivo da escola
primária do Gando, (Burkina Faso, África) 
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Para Kéré é muito importante que as pessoas saibam utilizer os recursos locais, "The 

community needs to be educated about how to monitor climatic circumstances and 

how to use local materials. Only people who take part in building processes can 

maintain and spread the word about these developments." (Kéré, p.10-11) 99 

As três salas de aula são dispostas linearmente, unidas por uma grande cobertura 

inclinada autónoma. Existem espaços de ensino exteriores cobertos e espaços de 

recreio entre as salas de aula. 

 

 
 

 
 

                                            
99 “A comunidade tem de ser ensinada a trabalhar com os recursos locais e a saber lidar com os factores 
climáticos. Só as pessoas envolvidas no processo construtivo podem reter o conhecimento e 
posteriormente espalhar a informação.” (Tradução nossa). 

Ilustração 50 – Interior das salas de aula da escola primária do Gando, (Burkina
Faso, África) 
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 Ilustração 51 – Planta com a disposição linear das três salas de aula da escola

primária do Gando, (Burkina Faso, África) 

 

As paredes são construídas em blocos de adobe feitos no local, que têm uma grande 

inércia térmica, o que reduz as variações térmicas dentro das salas de aula. Uma 

cobertura independente possibilita que as fachadas se mantenham à sombra e 

protege a terra batida da chuva. O ar fresco flui entre a cobertura e o tecto das salas 

de aula. O chão é feito de terra batida. As grandes janelas permitem que a luz e o ar 

penetrem no edifício. As persianas de metal podem ser abertas em várias 

configurações e estas também contêm várias cores que variam segundo a actividade 

no interior de cada espaço. Quase que não foi utilizada madeira, visto que é um 

material difícil de obter naquela zona e está sujeita ao ataque de térmitas.´ 

 

 
 Ilustração 52 – Corte que demonstra o sistema de ventilação natural da escolar

primária do Gando, (Burkina Faso, África) 
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Este projecto custou 35,000 US dólares e ocupou uma área de 526 metros quadrados. 

 
 Ilustração 53 – Corte do interior das salas de aula da escolar primária do Gando,

(Burkina Faso, África) 

 

Deste modo, o arquitecto construiu uma escola primária dentro de um processo 

participativo, numa aldeia muito pobre com escassos recursos, o que revela uma 

grande sensibilidade por problemas tecnológicos, ambientais e estéticos. É uma obra 

que combina a participação dentro de um forte equilíbrio entre o controlo de custos e 

recursos e que tem em conta a aplicação de uma solução arquitectónica adequada à 

realidade que se vive naquela pequena aldeia. Combina técnicas contemporâneas 

com a cultura vernacular.  

 
 Ilustração 54 – Vista do exterior da escolar primária do Gando, projecto de Kéré,

(Burkina Faso, África) 
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O conhecimento que Kére levou para o Burkina Fase unido aos recursos existentes no 

local permitem que a sua abordagem seja um motor para aquelas pessoas utilizando 

aquilo que o lugar tem para oferecer. Os locais passam a levar a cabo por eles 

próprios projectos que melhoram significativamente o futuro do seu país. 

Para Kéré é muito importante lutar pela independência das soluções deste lugares, 
“Los países en desarrollo no pueden depender de Europa para hallar soluciones a sus 

problemas arquitectónicos.” (Kéré,2010) 100 

O projecto foi também uma maneira de dar a conhecer à comunidade a qualidade dos 

materiais locais. A adaptação destes materiais a elementos com tecnologia 

desconhecida naquele lugar foi feita de um modo muito simples, permitindo a 

compreensão de todos os habitantes. A escola é um orgulho e deu auto-estima aos 

habitantes do Gando, reforçando os seus laços solidários. 

Kéré reforça mais uma vez a importância dos recursos dos lugares, “We, as architects, 

could and should play a stronger role in the formation of living space and the habits of 

people.  We have to come up with innovative ideas to help conserve resources and 

therefor to help nurture a future free of crisis.”  (Kéré, 2010) 101 

A maneira como Francis Kéré trabalhou com a comunidade serviu de exemplo para as 

aldeias vizinhas, que posteriormente construiram as suas próprias escolas. 

As autoridades locais reconheceram a dignidade e o valor social do projecto, 

acordando em financiar o salário não só do corpo docente como também de dar 

emprego à camada jovem que iria participar na construção de projectos públicos da 

cidade utilizando as mesmas técnicas.  

A qualidade do projecto e a forte identificação dos habitantes com o mesmo fez com 

que, passados dois anos da sua abertura, mais de 260 crianças quisessem ter aulas 

naquela escola. Isto resultou numa extensão inevitável da escola. 

 

                                            
 
101 “Nós arquitectos temos um papel importante na criação de espaços para as pessoas. Temos de 
inventar novas ideias que ajudem a conservar os recursos de forma a conseguirmos um futuro livre de 
crise” (Tradução nossa).  



Arquitectura Participativa 
 

 
 Ilustração 55 – Vista exterior da extensão da escolar primária do Gando, Kéré,

(Burkina Faso, África) 

 

Esta extensão da escola terminou em 2001 e albergou 120 estudantes. A abordagem 

climática deste projecto seguiu os mesmos princípios do primeiro projecto, porém a 

forma do edifício era diferente. 

 
 Ilustração 56 – Interior das salas de aula da extensão da escola primária do

Gando, (Burkina Faso, África) 
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A cobertura das salas funciona em abóbada com umas aberturas que permitem a 

entrada de luz e a saída do ar quente. A protecção do sol e das chuvas é feita tal 

como no primeiro projecto por uma cobertura de metal sobreposta, que absorve a luz 

solar directa e permite que o ar circule direccionando o ar quente para fora do edifício, 

podendo ser considerado o motor deste sistema de ventilação natural.   

 
 

 
 Ilustração 57 – Esquisso representativo do sistema de ventilação da extensão da

escola primária do Gando, (Burkina Faso, África) 

 

Foram também desenvolvidas habitações para os professores e uma enfermaria. 

Houve também alterações no processo participativo. Desta vez, durante o processo, 

todas as comunidades próximas do Gando vieram ajudar na construção. 

Hoje em dia 900 crianças têm a possibilidade de ir à escola no Gando e muitos jovens 

têm trabalho pago qualificado em várias comunidades para lá da cidade, graças ao 

treino local. 
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A motivação destes projectos promove uma Arquitectura moderna e sustentável em 

África. As pessoas aprenderam a trabalhar com os materiais locais que, aliados a 

novas técnicas, melhoraram o seu desempenho e permitiram que as pessoas 

levassem a cabo a construção dos seus próprios projectos. 

Francis Kéré define a sua Arquitectura como "a bridge between cultures, between the 

technically and economically developed countries of "the north" and the less developed 

African countries (the south)" (Kéré, p. 10-11) 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
102 “uma ponte entre culturas, entre os países tecnologicamente e economicamente desenvolvidos ‘ do 
norte’ e os países africanos menos desenvolvidos (o do sul)” (Tradução nossa). 

Ilustração 58 – Vista exterior da extensão da escola primária do Gando, zona de
recreio entre as salas de aula, (Burkina Faso, África) 
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4.2. ÁSIA: ÍNDIA - DHARAVI 

Os bairros de lata são uma realidade vista como uma parte infectada da cidade. É algo 

que muitos continuam a acreditar que é necessário apagar ou extinguir para não se 

expandir. O antropólogo Rahul Srivastava e o urbanista Matias Enchanove explicam 

este fenómeno em “Mess is More”, constatando que a psicologia humana rejeita o que 

não consegue compreender. (Balestra, 2010) 

É necessário mudar esta atitude já que esta realidade não é algo transitório. A 

realidade das favelas e dos bairros de lata veio para ficar e com o decorrer do tempo 

irá expandir-se cada vez mais para os centros urbanos. Ao encararmos este facto 

como uma realidade com a qual temos de lidar, fugimos à atitude recorrente de lidar 

com a realidade o mais tarde possível. São necessárias soluções que trabalhem com 

aquilo que existe, numa finalidade de melhoramento. 

Muitos dos projectos feitos para o melhoramento de bairros de lata espalhados pelo 

mundo envolveram a demolição de bairros inteiros, ao que se seguia ou a construção 

de blocos de habitação social repetitivos e impessoais, ou à expulsão das locais dos 

sítios onde sempre moraram para subúrbios distantes da sua zona de trabalho. Esta 

desintegração das comunidades que residiram no mesmo local durante décadas leva 

ao desemprego dos habitantes, como também ao fim de alguma segurança construída 

a longo dos anos com a amizade entre vizinhos.    

Numa era onde um terço da população vive em bairros degradados, as questões da 

responsabilidade social começam a ganhar maior protagonismo. 

“As intervenções de Filipe Balestra integram-se numa tendência de recuperação dos 
valores éticos e sociais da Arquitectura, que procura soluções menos espectaculares, e 
mais eficientes, no sentido de melhorarem realmente as condições de vida das 
populações”. (Macedo, 2011, p.3) 103 
 

Filipe Balestra nasceu no Rio de Janeiro em 1981, mas cresceu em Lisboa. Formou-se 

em Arquitectura na Universidade de Edimburgo (2000 - 03). Entre 2003 e 2005 

trabalhou no OMA (Office of Metropolitan Architecture) de Rem Koolhaas. Depois 

desta experiência retomou os estudos, concluindo o mestrado na Universidade de 

Estocolmo (2005 – 07). 

                                            
103 Macedo, Filipe Humberto Torres Mesquita Borges. Out of the box, a arquitectura participativa de Filipe 
Balestra, 2011, p.3. 
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Em 2007, inicia a sua prática, assumindo a responsabilidade social do arquitecto como 

base da sua investigação. Juntamente com a ONG Dois Irmãos desenvolve a 

construção da escola na Rocinha (no Rio de Janeiro) com a participação da população 

local. 

Em 2008, funda com a arquitecta sueca Sara Goransson o atelier Urban Nouveau, que 

procura soluções que se aproximam da lógica de acupunctura urbana do arquitecto 

Jaime Lerner, associada a princípios de habitação evolutiva. Em 2011, desenvolveu a 

T.I.S.A (The Informal School of Architecture) para reabilitar a Cova do Vapor na 

Trafaria. 

Balestra apresenta-se ao activista social indiano Jockin Arputham, demonstrando 

interesse em colaborar com ele nos projectos que melhorassem a vida dos habitantes 

de Dharavi na Índia, depois de ter tido conhecimento do seu trabalho na conferência 

Informal Cities, em 2008, em Estocolmo. A experiência que Balestra adquiriu no 

projecto da escola na Rocinha, marcado pela participação da população, despertou o 

interesse de Arputham. 

Na palestra, Jockin Arputham falou sobre Dharavi, que até à pouco tempo era o maior 

bairro de lata do mundo, situado na Índia. “Acabou a explicar como é que se vive 

quando é preciso partilhar uma sanita com 400 pessoas. Ou seja, abriu-me ainda mais 

os olhos para este mundo”. (Balestra, 2009) 

 
 Ilustração 59 – Favela de Dharavi situada na Índia, é considerada um dos maiores

bairros de lata do mundo. (Índia) 
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Segundo Sheela Patel, que trabalha com Jockin Arputham, a estratégia não teria 

qualquer valor se precisasse dos arquitectos para sobreviver. Teria sim, de ser 

suficientemente simples para ser levada a cabo pelas comunidades, sem ajuda de 

arquitectos. 

Jockin Arputham e Sheela Patel dirigem a ONG SPARC (The Society for the 

Peomotion of Area Centers), que desenvolve políticas de desenvolvimento para a 

erradicação da pobreza nos bairros degradados de Mumbai. No desenvolvimento 

destes projectos é muito importante o papel da rede informal de mulheres Mahila Milan 

(Mulheres Unidas). 

É política da SPARC apenas patrocinar projectos que resultem do envolvimento e 

vontade das comunidades. Tendo em conta as semelhanças das abordagens de 

Arputham e Balestra, foi feito o convite ao atelier Urban Nouveau, para que se 

realizasse o projecto de reabilitação de uma área com 1200 habitações no bairro de 

Dharavi. 

A estratégia para este projecto, ao contrário das habituais demolições em cima 

referidas, procurou manter os habitantes nos locais onde habitam e onde 

desenvolveram as suas relações sociais, permitindo que os recursos económicos e 

construtivos sejam reduzidos.  

Procurou-se fomentar a sustentabilidade da comunidade e o seu desenvolvimento 

económico e social. Ficou também acordado que o projecto se iria desenvolver à 

medida das disponibilidades e que os melhoramentos seriam responsabilidade da 

população. 

No seu contacto com a realidade, o arquitecto compreendeu a existência de duas 

tipologias de casas em Dharavi: as Puccas e as Kacchas. As primeiras são casas com 

um carácter mais definitivo, em estrutura de betão e tijolo e podem ter ocasionalmente 

casa de banho. Correspondem às habitações da população mais favorecida dentro da 

comunidade. As segundas são habitações frágeis e de carácter temporário, 

construídas com materiais improvisados e de fraca qualidade, que muitas vezes 

aproveitam as empenas das construções mais sólidas.  

Nesta segunda tipologia há falta de iluminação e ventilação natural. Durante o dia 

estas casas são muito quentes e à noite são frias devido à falta de isolamento das 
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chapas metálicas que fazem de paredes e telhado. Nestas pequenas casas moram 

várias pessoas em condições extremamente precárias.  

 
 
 
 

 
 Ilustração 60 – Interior das Kacchas em Dharavi, (Índia) 

 

“As Kacchas, são ainda mais pequenas que as casas brasileiras, a planta típica na 
favela brasileira é de cinco por seis metros, aqui será de quatro por cinco metros, mas 
varia. Na Índia usa-se muito a cor azul porque esse azul afasta os mosquitos. As 
Kacchas praticamente não têm janelas.” (Balestra, 2009)  
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 Ilustração 61 – Exteriores das Kacchas em Dharavi. (Índia) 

 
Essas casas não têm instalações sanitárias nem água. As famílias sem instalações 

sanitárias utilizam casas de banho comunitárias. As pessoas tomam banho na rua e a 

água é aquecida com fogo feito de ramos secos e lixo. As mulheres lavam a roupa e 

cozinham na rua em frente das suas casas, transformando estas pequenas ruelas em 

espaços sociais. O que as pessoas ganham não chega para o mês, o futuro é algo 

incerto. 

“As famílias que migram do campo para a cidade acabam por repetir os padrões de 
comportamento que anteriormente tinham: trazem cabras, vacas e galinhas para morar 
naquelas ruas estreitas, adicionando assim mais uma camada de vida naquele espaço 
conturbado.” (Balestra, 2010) 
 

 
O contacto com este contexto levou à formulação de uma estratégia que abrangesse 

não só o interior das habitações e o respectivo exterior, mas também a aldeia urbana 

como um todo. Incluiu-se o ajuste das implantações de algumas casas para serem 

criados mais espaços abertos e para alargar as ruas muito estreitas, permitindo o fluxo 

pedonal, as bicicletas, motos e o gado. 

Balestra verificou que muitas vezes o nível térreo das casas Puccas que 

correspondiam à população com maior sucesso económico era ocupado muitas vezes 

por um negócio (oficinas, gado, comércio local, entre outras coisas) o que ajudava à 

estabilidade económica. 
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À semelhança daquilo que o arquitecto tinha encontrado na favela da Rocinha, as 

casas são construídas num processo evolutivo, que assegura a sustentabilidade e 

segurança financeira para a família. 

“É um processo de construção natural que acontece hoje em dia em favelas de todo o 
mundo. (...) Na Rocinha, uma família normal demora cerca de quatro anos a juntar 
dinheiro para construir um só piso. Começa-se no rés-do-chão; quatro anos depois faz-
se um primeiro andar, mais uns anos para um segundo... A família acaba por ir morar 
para cima – alugando o rés-do-chão. Voilá, eis a reforma!” (Balestra, 2009)  
 

Durante o processo de levantamento ficou decido que se iria apenas intervir nas 

Kacchas, já que eram as habitações em piores condições e de carácter temporário. 

Tornou-se claro que a maior parte da construção seria realizada pelos habitantes e 

que caso os recursos se tornassem escassos, a primazia seria dada à estrutura. 

Depois da fase de levantamento foram apresentadas três tipologias de habitação: 

A casa A, uma casa tradicional constituída por dois pisos, com uma estrutura 

preparada para ser ampliada para três pisos, explorando o carácter evolutivo das 

casas. 

A casa B, constituída por três pisos, com o rés-do-chão propositadamente aberto para 

que os habitantes pudessem ou ampliar a casa, ou guardar gado, ou transformá-lo em 

comércio (como acontece nas Puccas). 

Por fim, a casa C, constituída também por três pisos, mas neste caso é o segundo 

andar que está vazio, salvaguardando a sua ampliação ou mesmo a sua utilização 

como oficina ou lavandaria. 

Cada família tem de escolher entre a casa A, B e C, conforme as suas necessidades, 

e depois vão personalizá-las. 

Beatriz Silva Pinto Santiago   134 
 



Arquitectura Participativa 
 

 
 Ilustração 62 – Proposta das diferentes tipologias das habitações evolutivas.

(Dharavi, Índia) 

 

 
 Ilustração 63 – Combinação das habitações evolutivas tendo em conta as escolhas

das pessoas.(Dharavi, Índia) 

 

Esta proposta é o resultado de inúmeras reuniões e workshops com moradores e 

políticos das comunidades, durante as quais várias ideias foram formuladas, 

desenvolvidas e aprovadas. As raízes do processo participativo baseiam-se na 

confiança e num compromisso de humildade e isto só se consegue marcando 

presença no terreno e ouvindo os moradores. 

Balestra acredita que é através da vivência no terreno onde contactamos com ideias 

autênticas e com a realidade que aprendemos. 

Neste diálogo usaram-se instrumentos tradicionais como desenhos em perspectiva e 

maquetas, permitindo a total compreensão dos habitantes da implicação que a sua 

escolha teria nas suas vidas. 
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Existem vários tipos de vãos que as pessoas podem escolher, compondo os alçados 

das suas casas e tendo em conta as suas necessidades. No entanto, o grau de 

flexibilidade do projecto não significa a diminuição do papel do arquitecto. 

Filipe Balestra concebeu um sistema que permite a escolha individual dos seus 

utilizadores, mas desenvolveu-o de modo a que o resultado final não deixe de ser uma 

obra de Arquitectura, apesar da sua configuração final não ser totalmente da sua 

autoria. 

 
 Ilustração 64 – Simulação da proposta das habitações para Dharavi, vista da rua,

(Dharavi, Índia) 

 

Estes conceitos das três tipologias foram desenvolvidos numa “técnica de quatro 

pilares” para estruturar cada casa. Assim, depois da demolição da casa Kaccha, inicia-

se a construção da nova Pucca. Depois de construída a fundação, cada coluna é 

colocada num dos cantos da implantação, que tem quase sempre uma forma de 

trapézio irregular. Se existirem, lado a lado, mais de uma casa Kaccha, partilhar-se-ão 

a estrutura, as paredes e a infra-estrutura, reduzindo-se assim o custo de construção 

de cada casa. Os fundos poupados neste processo serão calculados de um modo 

transparente para melhorar as instalações do bairro de acordo com a vontade da 

comunidade. 
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 Ilustração 65 – Simulação da proposta das habitações para Dharavi, reconstrução

das kacchas que se adaptam ao espaço existente entre as Puccas que se
encontram em melhores condições. (Dharavi, Índia). 

 

Depois de serem construídas instalações sanitárias em todas as casas, os edifícios de 

casas de banho comunitárias poderão ser demolidos, por já não haver necessidade de 

uso. Consequentemente, propuseram a manutenção desses espaços, como novos 

pátios, tão necessários para a reunião de moradores, para as crianças jogarem cricket, 

para casamentos e outros eventos.  

Este projecto iniciado pela ONG SPARC e as Mahila Milan para a reabilitação deste 

bairro é um processo lento devido à dificuldade de se angariarem financiamentos e 

complexo devido à génese ilegal destes bairros informais.  

As negociações entre o governo central e Jockin e Sheela com membros de Mahila 

Milan e os moradores dos bairros de lata resultaram numa bolsa denominada Basic 

Services for the Urban Poor (BSUP) para apoiar a reabilitação in situ dos bairros de 

lata localizados dentro de cidades 

Um subsídio de 4500 euros seria dado a famílias que morassem em casas Kaccha 

interessadas em melhorar as suas habitações. Os beneficiários elegíveis teriam que 

contribuir com 10% do valor da casa. O governo comprometeu-se a fornecer serviços 

básicos como água, esgoto, drenagem de água da chuva e electricidade, antes de 

começar a construção das casas. O propósito do governo é melhorar os bairros de lata 
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de maneira a que estes possam ser aceites como bairros formais e permanentes 

dentro da cidade.  

As Mahila Milan conseguiram negociar o valor dos 10%, sugerindo que as obras 

seriam realizadas pelos habitantes, dispensando assim os construtores, o que se 

reflectiria numa redução dos custos. Comprometeram-se a fiscalizar e a dar formação 

aos habitantes para garantir a boa execução da obra. As outras alternativas passavam 

pelo envolvimento das famílias na demolição da Kaccha existente, na escolha da cor 

da tinta e da pintura da casa, assim como a escolha da cerâmica do piso e da sua 

colocação, tudo isto são possibilidades alternativas de pagamento. Na Índia, o poder 

escolher a cor é para as famílias algo de muito importante. Para as pessoas que não 

podem contribuir com trabalho durante a obra ou com dinheiro, terão a possibilidade 

de empréstimo bancário. 

 
 Ilustração 66 – Workshop dado pelas Mahila Milan e Filipe Balestra aos habitantes.

(Dharavi, Índia) 

 

As Mahila Milan informaram todas as famílias sobre a bolsa, fizeram pesquisas, 

inquéritos, levantamentos, conduziram workshops de arquitectura e ensinaram 

métodos de construção aos moradores. 

“Na ausência de um grupo como Mahila Milan, os arquitectos estariam limitados a falar 
com homens, particularmente aqueles com poder local, que iriam optar por questões de 
interesse financeiro. Não seria possível para os arquitectos organizar uma comunidade 
de uma forma que possibilita a sua própria participação profunda, os locais não teriam 
capacidades ou sistemas para completar mapas e inquéritos, receber contribuições dos 
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beneficiários e administrar a construção. Quando o arquitecto saísse, no fim do 
projecto, o processo iria acabar em vez de aumentar de escala.” (Balestra, 2010)  

O propósito deste projecto passou por manter as populações no seu bairro, reciclando 

e reutilizando as estruturas existentes e tentando mudar o paradigma habitual de 

construção contemporânea, alcançando-se ganhos económicos e sociais para estas 

populações. 

Estas abordagens arquitectónicas, com um forte sentido de responsabilidade social, 

ambiental e ética, por vezes implicam um menor controlo criativo do produto final da 

obra. Contudo, criam obras em que a Arquitectura ganha vida própria e a sua evolução 

é marcada pela vida e pela história dos seus habitantes. 
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4.3. OCEANIA: MELBOURNE – URBAN VILLAGE MELBOURNE 

 
Outro contexto onde cada vez mais vemos a aplicação de abordagens participativas é 

o seu funcionamento como catalisadores urbanos e de comunidades, de acordo com 

princípios sustentáveis. 

Em Melbourne, na Austrália, têm-se formado inúmeras organizações que desenvolvem 

projectos participativos com as comunidades. Exemplo disto são organizações como a 

Urban Village Melbourne (UVM), o Here Studio, o Eco-Cubby, entre outras. 

 Estas organizações utilizam a arquitectura, arte, pesquisa e acções urbanas para 

gerarem e reforçaram comunidades e sustentabilidade dos espaços públicos. 

Estes projectos investigam ideias e acções comunitárias em espaços públicos no 

interior de Melbourne.  

O objectivo é que estas acções participativas funcionem como catalisadores urbanos, 

aproveitando espaços abandonados da cidade para reaproveitá-los e reabilitá-los, de 

forma a que os moradores possam usufruir deles. 

As transformações económicas e sociais ocorridas ja desde o século XX potenciaram 

o aparecimento de espaços deteriorados e excluídos nas cidades. 

O espaço urbano é um produto de conflitos, já que muitos espaços são excluídos dos 

planos urbanos, fruto de um jogo de interesses. 

Nos dias de hoje, estratégias arquitectónicas que envolvem a participação das 

pessoas pretendem a criação de um espaço público através da reabilitação de 

espaços abandonados e excluídos. 

As comunidades marginais, localizadas em zonas de exclusão, são espaços de 

proximidade, intersticiais, resultado de justaposições territoriais. As suas estruturas 

encontram-se num estado indeterminado, sendo transitórias e inacabadas. 

O urbanismo informal, com seus próprios modos de negociação e de articulação de 

práticas urbanas (que, por sua vez, também guardam as suas especificidades), abre 

caminho para a descoberta de novos horizontes. 
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A apropriação dos moradores na regeneração destes espaços pode resultar numa 

arena onde se delibera sobre a comunidade, onde se constroem redes solidárias, se 

definem objectivos, estabelecendo-se assim uma estrutura que faz frente às políticas 

recorrentes na construção do espaço público. 

Os catalisadores urbanos são acções isoladas que constituem uma resposta aos 

espaços excluídos das cidades dentro de uma estrutura participativa. Estas iniciativas, 

que procuram a produção de espaço público, podem ser um método de resistência 

aos limites da interdição entre a cidade formal e informal. 

Os projectos de revitalização urbana têm como objectivo a renovação e/ou ampliação 

de espaços colectivos com infra-estruturas. Exemplos disso são as transformações de 

ligações e redes, a revitalização de actividades urbanas, a criação de novas 

centralidades e a instalação de parques temáticos e de sistemas ambientais 

Cada vez mais existem práticas que procuram maneiras de colaboração, práticas de 

participação e acções interactivas. 

Para Mick O´Kelly, “o controlo do espaço público situa-se no domínio da política. Este 

valor encontra expressão nas relações sociais que têm lugar na rua.” 104 

Há uma ausência de uma fundação social na negociação urbana. A participação das 

pessoas/moradores na negociação urbana cria, de uma maneira criativa, uma nova 

imagem do urbano. Estas experiências de regeneração do meio urbano baseiam-se 

em negociações que pretendem definir como o espaço urbano é construído e 

socialmente negociado. 

Na regeneração dos espaços surgem diversos modos de apropriação e uso do 

mesmo. Muitas vezes nos espaços que resultam do envolvimento dos técnicos das 

mais variadas áreas e dos moradores, ocorrem diferentes actividades e reuniões 

políticas. É nestes sítios que se discutem os processos de regeneração urbana.  

O processo criativo destas iniciativas catalisadoras do meio urbano baseia-se em 

estratégias improvisadas de ocupações urbanas. 

                                            
104  Mick O´Kelly é um artista e professor no Departamento de Escultura da Faculty of Fine Arts do 
National College of Art and Design, em Dublin. 
Informação retirada de O´Kelly, Mick. Artigos e ensaios, negociação urbana, arte e a produção do espaço 
público, 2007. 
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Estas iniciativas surgem de organizações sem fundos lucrativos formados por grupos 

de arquitectos, artistas, urbanistas, artistas, assistentes sociais, entre outros, que 

procuram a produção de espaço público. É sem dúvida uma realidade com cada vez 

mais peso e apoiantes, que traz força às experiências participativas na Arquitectura. 

As pessoas deixam de ser apenas espectadores e passam a ser participantes e 

utilizadores nas várias fases. 

O problema destas iniciativas é a sua estrutura por vezes ilegal que não segue 

regulamentos. Este factor leva muitas vezes ao fim destas iniciativas e à demolição de 

obras. 

Por vezes é difícil atingir um equilíbrio necessário entre a estrutura processual 

independente destes projectos com as políticas urbanas e a especulação imobiliária. 

Muitos dos envolvidos nestas iniciativas defendem que estas políticas enfraquecem o 

carácter crítico e independente destes espaços quando pretendem institucionalizados. 

Segundo Doina Petrescu, este tipo de estruturas preserva algum tipo de 

independência económica e política no processo de negociação entre os corpos 

privados e públicos. Apesar disto, são estruturas frágeis visto que nada é tido como 

garantido. O sucesso destes projectos depende da presença daqueles que estão 

envolvidos. (2005, p.48) 105 

Estes projectos, que transformam espaços públicos num processo participativo que 

envolve técnicos especializados e os utilizadores, trabalham muitas vezes com os 

escassos recursos existentes (reinventando a sua utilização) e trazem visibilidade às 

expressões locais de conhecimento. 

Estas experiências assentam em pequenas iniciativas culturais que fazem falta aos 

espaços excluídos das cidades e ao funcionamento da comunidade. A realização 

destes espaços pode levar a uma resposta temporária na distribuição de 

equipamentos culturais, proporcionando, através do envolvimento da comunidade 

local, a criação de diversas actividades, como por exemplo espaços para incubadoras 

de pequenas empresas, arte, música, serviços sociais, lazer, entre outros. 

                                            
105  Ideia retirada de Petrescu, Doina. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.48 
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Estas acções urbanas podem também ter um carácter social presente, ajudando 

pessoas socialmente marginalizadas. Estes projectos são éticos e fundem a 

Arquitectura e a arte para servirem aqueles que necessitam, regenerando lugares e 

reforçando laços nas comunidades. 

Um projecto com resultados positivos que envolveu as comunidades de Melbourne em 

projectos participativos é o Urban Village Melbourne (UVM), uma comunidade formada 

em 2009, sob o modo de associação sem fins lucrativos, cujos membros estão 

focados em explorar os desafios da sustentabilidade através de práticas colaborativas 

e interdisciplinares.  

“A Group of friends and colleagues initially gathered to form the incorporation to build a 
shared workspace, and then over a year grew ideas and a portfolio of projects around 
activating public space, situated art installations and building community where it was 
needed most.” (Beyerle)106 

 
A UVM é dirigida por uma Comissão eleita anualmente pelos seus membros que 

garante que as actividades desta associação estão em consonância com os seus 

propósitos. 

São membros deste projecto arquitectos, artistas, urbanistas, entre outros, como por 

exemplo: Adeo Esplago, Ammon Beyerle, Andres Cevallos, Andrew Reynolds, 

Anga'aefonu Bain-Vete, Glenn Todd, Lyle Talbot, Michael O'Hanlon, Michelle Emma 

James, Peta Glenn, Richard Bruch e Sonya Parton. 

Os membros desta associação investigam abordagens sustentáveis locais através do 

diálogo e de acções. Concebem e realizam ideias de projectos através de instalações, 

eventos e workshops, dos media e de várias publicações, entre outras coisas. 

A UVM incentiva a participação e envolvimento dos habitantes nos projectos públicos 

de desenvolvimento da comunidade.  

Como é referido no site deste projecto, pretende-se incentivar o empenhamento da 

comunidade no espaço público, aprofundar o conhecimento do lugar, incentivar a 

comunicação, a aprendizagem e a experimentação e promover a cultura. Os projectos 

eram produzidos tendo em conta o envolvimento dos voluntários.  

                                            
106  “Um grupo de amigos e colegas juntou-se inicialmente para formar uma cooperação onde se 
construísse espaços comunitários, depois de mais de um ano cresceram ideias e um portefólio de 
projectos que activassem espaços públicos, através de instalações de arte e construção comunitária onde 
fosse mais necessário.” (Tradução nossa). 

http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/adeo-esplago/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/ammon-beyerle/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/andres-cevallos/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/andrew-reynolds/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/angaaefonu-bain-vete/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/glenn-todd/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/lyle-talbot/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/michael-ohanlon/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/michelle-emma-james/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/michelle-emma-james/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/peta-glenn/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/richard-bruch/
http://www.urbanvillagemelbourne.net/members/sonya-parton/
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No centro de Melbourne das 234 vielas, 194 delas encontram-se em más condições, 

sendo aproveitadas para se descarregar mercadoria ou para se depositar de lixo. Foi 

então proposto pelo UVM um projecto que visa a reabilitação destas ruas. Havia um 

orçamento de 2500 dólares doado pela Universidade de Melbourne para esta 

reabilitação. 

 
 

 
 Ilustração 67 – Vielas degradadas na zona de Chinatown. (Melbourne, Austrália) 

 
Isto significou o desenvolvimento destas pequenas ruas e a sua transformação em 

espaços públicos que pudessem ser comercialmente activos ou habitáveis. 

A UVM vê nestes espaços abandonados e sem qualidade urbana, situados no centro 

da cidade, lugares com grande potencial para se tornarem espaços públicos, muitas 

vezes recorrendo à sua exploração com actividades temporárias, criando assim 

espaços para os moradores.  

Os envolvidos no UVM acreditam que a regeneração destas ruelas/becos espalhados 

por toda a cidade são uma oportunidade para um melhor funcionamento da cidade e 

das comunidades em si. 

Estas pequenas ruas excluídas do funcionamento urbano são excelentes laboratórios 

para se testar e pôr em prática projectos inovadores e intervenções sustentáveis para 

o desenvolvimento das comunidades. 
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Este projecto pretende encorajar as ruas que se encontram num estado mais 

degradado (que estes classificam de classe 2 e 3) a tornarem-se ruas de qualidade 

(classe 1). 

Estes espaços podem oferecer às comunidades programas recreativos informais, da 

cultura ao lazer. 

Este projecto juntou estudantes da RMIT University e da Melbourne Victorian College 

of arts com a organização sem fundos lucrativos UVM. (Project summary)  

Este projecto que envolveu estudantes ao longo de todo o processo trouxe-lhes 

experiência no desenvolvimento comunitário e cultural, juntando as mais diversas 

áreas, desde a arquitectura, as belas artes, o design digital, o urbanismo ou o 

paisagismo. 

Juntos formam propostas de intervenções de baixo custo para a Bullens lane (uma das 

pequenas vielas) na zona de Chinatown, como por exemplo: estruturas de iluminação, 

espaços de armazenamento, postos de reciclagem, equipamentos multimédia, 

espaços de abrigo, entre outros, que pretendem promoverem a utilização por parte 

dos habitantes destes espaços inutilizados. 

Foi também estruturada uma programação social e cultural para estas pequenas 

ruelas, como por exemplo sessões de cinema gratuitas, celebrações do ano novo 

chinês, internet gratuita, mercados nocturnos, eventos musicais, oficinas de arte e 

festas de rua. Estas actividades funcionam como catalisadores para o 

desenvolvimento permanente da comunidade. 

As partes interessadas na reabilitação destas ruas, quando abordadas, sentiam-se 

frustradas com o estado de degradação destas vielas. As queixas habituais passavam 

por sujidade e degradação, falta de estruturas, pouca iluminação e pela falta de 

segurança nocturna. Devido às dificuldades impostas pelas políticas urbanas e 

também pelas barreiras culturais, os interessados sentiam-se incapacitados de actuar. 

(Design proposal)  

As propostas para estas vielas que constituem ligações do espaço público de 

Melbourne pretendem mais segurança e iluminação, acessibilidade, percursos 

pedonais, o encorajamento de diferentes actividades e a reabilitação das fachadas. 
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Aqueles que colaboraram neste projecto vêem a possibilidade destes espaços se 

tornarem visualmente mais atractivos e a possibilidade de se realizaram actividades. 

Porém, pretendem manter o carácter funcional de acesso das mesmas. 

Um dos problemas a trabalhar foi a sujidade destas pequenas ruas. Uma das 

primeiras iniciativas foi a colocação de contentores com separação para reciclagem ao 

longo das mesmas, motivando a que todos ajudassem a manutenção/limpeza destes 

espaços.  

 

 
 Ilustração 68 – Estudante universitário a ajudar no processo de limpeza da rua que

se encontra num estado degradado. (Bullens lane, 2008, Melbourne) 

 

Para se promover a segurança nocturna foram propostas instalações luminosas ao 

longo de toda a extensão destas vielas. Isso permitiu melhorar a qualidade destes 

sítios para os comerciantes locais e promoveu a segurança para os visitantes. 

Estas instalações luminosas, numa fase mais avançada do projecto, podem ser 

intervenções artísticas.  
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 Ilustração 69 – Proposta de instalações luminosas na reabilitação das vielas

degradadas. (stick brick crate, Fringe Festival, 2009, Melbourne) 

 

Face ao conflito entre peões e carros (que passam nestas ruas das 6h00 às 16h00) foi 

necessário encontrar um equilíbrio que permitisse que todos usufruíssem destas 

vielas. Foi proposta a divisão da rua, de maneira a que pessoas e carros pudessem 

co-habitar este espaço sem entrar em conflito. 

 

 
 Ilustração 70 – Corte representative da organização da rua em zona pedestre e

zona para viaturas. (Bullens lane, Melbourne) 

 

 

Na construção de mobiliário para estes espaços juntaram-se artistas do UVM, 

estudantes e comerciantes e interessados. Os materiais utilizados eram reciclados e 

inesperados, trabalhava-se com aquilo que se encontrava.  
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 Ilustração 71 – Construção de mobiliário urbano com materiais recicláveis. (stick

brick crate, Fringe Festival, 2008, Melbourne) 

 

Foram também instalados cabos de aço suspensos e sistemas aéreos de irrigação. 

Estes cabos estavam ligados de parede a parede nas estreitas ruas. O sistema de 

rega era principalmente abastecido pela água da condensação do sistema de ar 

condicionado (espalhados pela rua). Esta instalação formava uma moldura que 

permitia a plantação e o crescimento de trepadeiras. Foram seleccionadas plantas que 

dessem flor durante a altura da celebração do ano novo chinês e escolheu-se também 

buganvílias pela sua variedade de cores. Conseguiu-se, por fim, o financiamento para 

a colocação de toldos móveis que permitissem o abrigo das pessoas face à chuva e 

ao sol. 
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 Ilustração 72 – Proposta da utilização destas ruas nas celebrações do novo ano

chinês. (Bullens Lane, 2009, Melbourne) 

 

 
 
Relativamente à parte multimédia propôs-se a criação de um projector digital portátil e 

de espaços permanentes para o visionamento de filmes, concertos e vários 

espectáculos artísticos. Procurou-se estabelecer a criação de um programa de 

pequena escala de eventos e instalações gratuitas. 

Os resultados, até agora, incluem um blog, uma exposição de fotografia no local, a 

formação de uma associação independente, programas de reciclagem compartilhados 

e reuniões com as entidades estatais da cidade de Melbourne.  

As actividades que decorreram como oficinas semanais possibilitaram oportunidades 

para se investigar e trabalhar em conjunto com os habitantes locais. 
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Foi criada a associação Bullens Lane fundada por Glenn Lim (dono de um restaurante) 

e Richard Bruch da UVM, que pretende representar os interesses dos comerciantes 

estabelecidos nesta rua.  

“The Bullens Associantion will continue planning for: training staff to properly separate 
recyclable waste, management systems for the storage and removal of delivery crates, 
co-operative street cleaning, co-operative pest control, growth of membership, improved 
internal management structures, and continuing and improved communication with city 
of Melbourne.” (Project summary)107 

O propósito deste projecto em conjunto com a iniciativa da comunidade pretende a 

criação de espaço público nos sítios excluídos da cidade, catalisando e regenerando 

estes mesmos espaços. 

                                            
107 “ A Bullens Association pretende estruturar um plano que permita continuar-se a: treinar as pessoas a 
reciclar o lixo, gerir o armanezamento e material das entregas, limpeza das ruas e controlo de pragas num 
processo cooperativo, reforçar laços comunitários, melhoria da gestão das estruturas internas, e por fim 
continuar a melhorar a comunicação com a cidade de Melbourne.” (Tradução nossa). 

Ilustração 73 – Proposta da instalação de um ecrã e projector de cinema na
reabilitação desta rua. (Bullens lane, Melbourne) 
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4.4. AMÉRICA DO SUL: BRASIL – PORTO ALEGRE 

 
Nas antigas sociedades gregas e romanas a cidade e a política eram o mesmo. As 

cidades eram produzidas pelos cidadãos. De uma certa maneira na sociedade 

contemporânea a arquitectura e democracia estão separadas. 

“A common argument against direct democracy in cities today is that cities have 
become so much bigger that direct democracy is impossible because there are too 
many people; however, (...) the example of Porto Alegre, participatory democracy can 
work on all levels, from a neighbourhood to a global level, showinh that a democracy 
city can be any size.” (Hoskyns, 2005, p.119) 108 
 

A democracia directa tornou-se um modo de resistência aos meios de governação 

muitas vezes não democráticos. 

Um dos factores oriundos da globalização foi a mudança das decisões tomadas 

passarem de um nível nacional para supranacional, através de organizações 

intergovernamentais como a União Europeia (UE) e a World Trade Organization 

(WTO), e outras organizações informais supranacionais como os G7/G8. 

A primeira cimeira paralela às medidas estipuladas por estas organizações 

supranacionais foi The Other Economic Summit (TOES), que foi realizada em 1984, e 

que coincidia com a cimeira do G7. A cimeira e os protestos de rua que marcaram a 

história destas cimeiras alternativas decorreram paralelamente ao encontro do WTO 

em Seattle em 1999. 

Segundo Teresa Hoskyns, “For the first time the participants had ‘both the arguments 

and the strenght to disrupt the official summit’, while the movement also caught the 

attention of the media and the public.” (Hoskyns, 2005, p.120) 109 

Desde este episódio em Seattle que o movimento ganhou uma força enorme, dando 

forma ao World Social Forum (WSF) em Porto Alegre, no Brasil, durante 2001 e até 

                                            
108 “Nos dias de hoje um argumento comum contra a democracia directa, é o facto das cidades se terem 
tornado muito maiores e ser impossível haver democracia directa com os números tão elevados de 
pessoas existentes. Contudo o exemplo de Porto Alegre mostra que a democracia participativa pode 
atingir vários níveis, desde o nível de bairro e nível global, mostrando que a participação democrática 
pode ter qualquer tamanho.” (Tradução nossa). 
Hoskyns, Teresa. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.119. 
109 “Foi a primeira vez que os participantes tiveram argumentos e força para se oporem à cimeira, 
entretanto o movimento também acabou por chamar a atenção do público.” (Tradução nossa). 
Ibidem, p.120. 



Arquitectura Participativa 
 

2003. Também em Mumbai, na Índia, em Janeiro de 2004, os habitantes se 

envolveram no planeamento participativo para a cidade ao longo do fórum. 

O WSF foi feito como uma alternativa face ao encontro anual do World Economic 

Forum, constituído pelas melhores mil cooperações empresariais, por líderes mundiais 

e “opinion makers” que normalmente se encontravam em Davos, na Suíça. 

Os fóruns sociais começaram num nível global e passaram para um nível continental, 

The Asian Social Forum and The European Social Forum. Posteriormente passaram 

para um nível nacional e só depois para um nível local. Contudo, se virmos o exemplo 

de Porto Alegre, a cidade onde começou o WSF, a abordagem urbana é local. 

A exclusão da utilização da participação na questão habitacional em 1980 foi um dos 

motivos que deram origem aos protestos feitos por movimentos sociais, que 

pretendiam o aumento da ideia comunitária de um processo de construção autogerido. 

Estes movimentos levaram à criação de entidades que representavam organizações 

comunitárias  

A luta pela democracia no Brasil seguiu-se ao período autoritário, onde o autoritarismo 

tinha um lugar central no poder face à cidade durante o processo de modernização e 

urbanização, resultante do enorme crescimento das cidades brasileiras entre 1950 e 

1980. 

As decisões feitas na altura levaram à deslocação das famílias de baixos rendimentos 

para as margens da cidade. Estas áreas praticamente não tinham infra-estruturas. 

Estes subúrbios distantes eram semelhantes às favelas. Eram áreas sem 

pavimentação e com graves problemas e escassez de saneamento, escolas e de 

centros médicos. 

A marginalização destes lugares deixou clara a necessidade de emergirem iniciativas 

autónomas e uma sociedade civil democrática que facilitasse e se debruçasse nas 

questões urbanas e serviços públicos. Eram necessárias novas estratégias de 

governamentação urbana que incluíssem o célebre sistema de orçamento participativo 

utilizado em Porto Alegre. 

A história das famílias de baixo rendimento no Brasil (como as de todo o mundo) é 

profundamente marcada pelo seu envolvimento na construção das suas próprias 

casas. Esta forma directa de participação assumiu diferentes formas, desde as 
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construções rurais vernaculares até à autoconstrução nos lugares informais da cidade, 

como por exemplo as favelas ou bairros pobres nos subúrbios da cidade de 

construção irregular.  

Estes modos de participação acabaram por influenciar a resposta do governo, que 

criou sistemas de habitação baseados na autogestão. (Jekins, 2010, p.47-50) 110 

O orçamento participativo de Porto Alegre começou depois do Partido dos 

Trabalhadores (PT) ter sido eleito na prefeitura em 1989. Foi um instrumento de 

reforma urbana. A administração encontrou uma cidade cheia de dívidas e era 

necessário investir nas necessidades da comunidade, mas não havia dinheiro para 

gastar. O PT, face ao contexto que se vivia, decidiu recorrer a políticas participativas. 

Iriam utilizar um orçamento na cidade de um modo participativo e transparente, 

envolvendo os residentes, e ficou acordado que os bairros mais pobres iriam ser a 

prioridade deste plano. 

Cada bairro decidia quais eram as prioridades daquele lugar. A pavimentação tornou-

se uma prioridade comum nas necessidades apontadas nos bairros pobres, isto 

porque era uma forma marcante na distinção entre os bairros pobres e ricos. Desde a 

introdução do orçamento participativo que os cidadãos pavimentaram milhares de 

metros de ruas.  

 
 

                                            
110 Informações retiradas de Jekins, Paul et al,. Architecture, Participation & Society, Routledge, 2010, 
p.47-50 

Ilustração 74 – Tabela das prioridades estabelecidas pelos habitantes, orçamento
participativo de Porto Alegre, (Brasil) 
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As comunidades rurais pretendiam aplicar o orçamento nos transportes, na habitação 

social, na educação e nos depósitos de lixo. O conselho de representantes dos 

moradores que governavam juntamente com oficiais eleitos do governo, controlavam 

os cuidados de saúde, o reflorestamento, o tratamento das águas, a reciclagem, os 

transportes e os programas de segurança pública. 

“A cidade foi dividida em 16 regiões. Cada região elege representantes para os 
conselhos superiores nas assembleias regionais. As assembleias são os principais 
veículos da participação popular. Elas são abertas ao público e qualquer cidadão pode 
participar.” (Marquetti)  

Os moradores que viviam em espaços informais de Porto Alegre representam uma 

parte significativa da população. 

Através do orçamento participativo os habitantes tinham uma verba que seria aplicada 

em levantamentos topográficos e cadastrais, para que fosse possível a regularização 

da questão habitacional. A legalização das posses de terra tinha como pressuposto a 

verificação da sua titularidade, feita através dos levantamentos acima referidos, para 

ser possível aplicar as acções de usucapião. 

De seguida estão fotografias que representam o processo de regularização que 

ocorreu na Vila Cosme e Galvão, em Porto Alegre. 

 

 
 Ilustração 75 – Estudo da viabilidade urbanística da Vila Cosme e Galvão nos

levantamentos feitos, orçamento participativo de Porto Alegre, (Brasil) 
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 Ilustração 76 – Levantamento topográfico e cadastral da Vila Cosme e Galvão,

orçamento participativo de Porto Alegre, (Brasil) 

 

Os cidadãos de Porto Alegre aumentaram a proporção do orçamento gasto nas partes 

públicas da cidade de 2 por cento em 1989 para 30 por cento em 1999. A qualidade de 

vida de Porto Alegre foi completamente transformada pelos seus moradores, 

transformando os bairros de lata que existiam numa das cidades com mais qualidade 

de vida do Brasil e mesmo da América Latina. 

 

 
 Ilustração 77 – Construção de muros tendo em conta os novos limites estipulados

pelo levantamento, (Porto Alegre, Brasil) 
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 Ilustração 78 – Reparcelamento de área, um habitante cede parte do seu terreno

para o realojamento de um morador da mesma comunidade, tendo em conta a
mesma forma de construção, (Porto Alegre, Brasil) 

 

 
 Ilustração 79 – Vila planetário após a intervenção urbanística, (Porto Alegre, Brasil) 

 

A aplicação de conceitos participativos requer ganhar a participação dos habitantes. 

Deve-se destacar que a grande maioria da população pobre brasileira foi 

marginalizada e excluída da participação nos processos políticos, sendo mobilizada 

unicamente no sentido da legitimação e/ou do suporte eleitoral aos agentes da elite 

política. Para pôr fim a estas trajectórias de exclusão é necessário um processo 

participativo transparente desde o início.  

A importância da experiência deste orçamento foi reconhecida nacional e 

internacionalmente. 
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“O carácter redistributivo do orçamento participativo foi, desde o inicio do processo, um 
dos seus objectivos centrais. (...) A análise realizada demonstrou que o OP teve um 
efeito redistributivo, as regiões mais pobres foram as que receberam maior montante 
de investimento per capita no período 1992 – 2000 e o maior número de obras por mil 
habitantes no período de 1989 – 2000” (Marquetti) 
 

A atractividade do OP está no facto de os habitantes terem a oportunidade de propor e 

decidir não apenas nos programas de combate à pobreza mas também no futuro dos 

habitantes. 

Neste movimento urbano os cidadãos de Porto Alegre participaram na criação de um 

dos maiores desafios do mundo político, recebendo o World Social Forum. O WSF é 

um espaço público aberto a qualquer pessoa ou organização que se opõem à 

dominação do mundo pelo capitalismo. 

O WSF decorreu em infra-estruturas temporárias espalhadas pelo espaço público da 

cidade, em 2003. Ao longo dos cinco dias participaram 100 mil pessoas e foi possível 

haver trocas de ideias entre organizações participativas. Foram criados espaços de 

discussão para cada um dos cinco continentes. 

Durante o fórum, Raul Pont falou acerca da democracia representativa e participativa: 

“The roots of representative political systems are found in the constitutional regimes of 
modern states and that the individual subjects in the modern states only ‘hold’ rights but 
don’t really exert them, and this far from qualifies them as full citizens in the original 
sense of the world.” (2005, p.122) 111 

A democracia participativa acusa estes modos de decisões de consumirem muito 

tempo e serem pouco eficientes. Enquanto considerarem a democracia representativa 

uma maneira rápida de se tomar decisões, alegam que é praticamente impossível que 

as decisões tomadas sejam aceites por todos, afirmando que a democracia 

participativa conduz consequentemente à tirania das massas. 

Com o orçamento participativo em Porto Alegre os cidadãos decidiram como é que 

este orçamento iria ser gasto. Este processo difere muito das habituais consultorias 

públicas utilizadas nas fases iniciais de regeneração de projectos feitas em muitas 

cidades. 

                                            
111 Hoskyns, Teresa. Architecture & Participation, Taylor & Francis, 2005, p.122 
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4.5. EUROPA: PORTUGAL – AS OPERAÇÕES SAAL 

 
O golpe militar que decorreu na quinta-feira de 25 de Abril de 1974 pôs termo a 

quarenta e oito anos de regime ditatorial. 

Face à questão da imensa camada populacional que se encontrava mal alojada, 

deparamo-nos com a ocupação de fogos recém-acabados nos bairros sociais de 

promoção pública e semi-pública. 

As ocupações alastravam-se até à cintura industrial de Lisboa. Entre 26 de Abril e 9 de 

Maio de 1974, foram ocupados cerca de 2000 fogos. Paralelamente, com este 

movimento de ocupação quase generalizada, no Porto, o primeiro sinal dos 

movimentos urbanos foi a manifestação dos moradores dos bairros camarários contra 

o indesejado regulamento. 

 

 
 Ilustração 80 – Primeira manifestação de moradores no Porto contra a sublocação,

(1974, Porto) 

 

Nuno Portas, o novo secretário de estado da Habitação e Urbanismo, tinha em mãos 

um problema de grandes dimensões: juntamente com a comunidade de profissionais 

relacionados com a habitação fomentavam-se discussões acerca deste tema. 

Realizou-se no Teatro de São Luís, a 23 de Maio desse ano, uma reunião sobre esta 

temática que pretendia: 
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“’contribuir para a definição de um programa de actuação no sector da habitação’ e 
‘pressionar as estruturas fechadas, burocráticas e tecnicistas em que funcionam as 
estruturas do Estado, de modo a (...) proporcionar uma participação efectiva por parte 
da população, órgãos e entidades locais(...)’” (Bandeirinha, 2007, p.111) 112 
 

Face a um Estado pobre e enfraquecido, pretendiam-se reformas que resolvessem o 

direito da habitação e o surto repentino de ocupações, a curto ou a médio prazo. Para 

estas reformas, Portas baseava-se nas linhas de actuação que defendia (na sua 

mensagem do ENA em 1969). Pretendia criar várias frentes de acção que 

constituíssem um laboratório experimental destes primeiros governos. Isto associado 

ao argumento da participação dos interessados.  

Portas acreditava na potencialidade da autoconstrução tecnicamente assistida e na 

necessidade de se adequar a participação aos limites da realidade objectiva. Para o 

arquitecto era: 

“Imprescindível que os destinatários das habitações ‘mexessem’ na obra, esse era o 
meio mais directo para promover a apropriação e, também, para evitar que os 
membros das associações de base se tornassem meros funcionários administrativos, 
como tinha acontecido já com alguns dirigentes de cooperativas.” (Bandeirinha, 2007, 
p.115) 113 
 
 

Nos inícios de Julho foi posto a circular um despacho intitulado “Programas de Acções 

Prioritárias” a considerar pelos serviços do Fundo de Fomento de Habitação (FFH), 

que pretendia a sua reestruturação (para isso tinha em conta o trabalho desenvolvido 

no Colóquio sobre Política de Habitação). Propunha-se que este investisse nas 

funções de negociador e angariação de fontes de financiamento, potencializando a 

frente de oferta. Os serviços do FFH montariam esquemas de crédito e de 

financiamento tendo em conta os quatro estratos em que a população tinha sido 

dividida face à sua condição. 

Nuno Teotónio Pereira entregava no FFH a 24 de Julho um documento que definia os 

objectivos da acção do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL). Entretanto, a 31 

de Julho seria elaborado um despacho que ratificava princípios do despacho anterior, 

onde se instituía oficialmente a organização de um corpo técnico especializado 

designado por SAAL. 
                                            
112  Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.111. 
113  Ibidem, p.115. 



Arquitectura Participativa 
 

Beatriz Silva Pinto Santiago   160 
 

Este despacho baseava-se nos seguintes princípios: 

O “princípio da organização social da procura”, que requeria o incentivo da capacidade 

de autogestão dos moradores para transformar as condições habitações; 

O “princípio da preferência pela manutenção das localizações” que se opunha às 

acções de especulação fundiária, anulando a expulsão dos moradores; 

O “princípio da autonomia na gestão do projecto e da obra”. Pretendia-se promover a 

participação pública na promoção habitacional, de modo a criar uma forte relação com 

os moradores desde o início; 

O “princípio da incorporação de recursos próprios”, que fosse realizado através de 

mão-de-obra ou de aforro monetário que complementasse os fundos públicos; 

Por fim o “princípio da descentralização da promoção habitacional”. 114  

Estipulados os princípios passou-se a uma fase de arranque do projecto. Em meados 

de Agosto de 1974, numa reunião da Comissão e Reforma do FFH, Maria Proença 

(coordenadora da Equipa Central) tratava dos contactos com as administrações 

municipais de Caldas da Rainha, Leiria, Condeixa, Coimbra, Águeda, Ovar, Figueira 

da Foz, Alcácer do Sal, Beja e Évora, sítios passíveis da intervenção do serviço. Nuno 

Teotónio Pereira referia os locais com maiores problemas habitacionais nos conselhos 

do envolvente Norte de Lisboa: Sintra, Cascais, Loures e Vila Franca de Xira. Filipe 

Lopes (EPUL) referia zonas do conselho de Lisboa: 800 fogos para o Alto dos 

Moinhos, 500 fogos para a Quinta das Fonsecas, 1500 fogos para a Quinta da Bela 

Flor, Tarujo e Vale de Alcântara e a libertação de terrenos junto à Cidade Universitária 

para a operação da Quinta da Calçada. Por fim, Margarida Coelho realçava 

prioridades para o Porto e periferias, especificando também a questão das “ilhas”, 

referindo Matosinhos, Gondomar e S. Pedro da Cova. 

 

                                            
114  Informação retirada de Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril 
de 1974, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2007, p.121-122. 
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A 9 de Novembro tinham sido já criadas equipas para vários locais, entre eles: Quinta 

do Bacalhau, Alto dos Moinhos, Quinta das Fonsecas, Quinta das Covas e da 

Calçada, Quinta da Bela Flor, entre muitas outras.  

Os arquitectos e todos os técnicos envolvidos nesta experiência estavam ansiosos por 

poderem partilhar os seus conhecimentos com os mais pobres. A imprensa noticiava o 

aparecimento da SAAL, caracterizando-o como uma campanha para extinção dos 

bairros de lata e a esperança dava alento à resolução do problema habitacional.  

O número de desalojados era avassalador: “Estávamos à chuva e ao frio e então não 

podíamos ficar ali, tínhamos de ter uma casa, éramos humanos como eles.” 

(Informação verbal) 115 

Muitos militares participaram em algumas operações e eram regularmente chamados 

a intervir na arbitragem de situações de conflito, especialmente durante as ocupações 

de casas devolutas, tentando amenizar o ambiente tenso que se vivia. 

No final de 1974, os moradores dos bairros pobres percebiam a importância da auto-

organização e os movimentos sociais eram fulcrais para a melhoria das condições 

habitacionais. 

 
“‘As casas fazem a urbe, os cidadãos fazem a cidade’ (...) Os moradores pobres, sendo 
protagonistas assumidos desse processo de construção, tiveram consciência plena de 
que, para fazerem a cidade, deveriam começar pelas casas e que estas deveriam ser 
para todos.” (Costa, 2009, p.11)  
 

 
 

                                            
115  Testemunho de uma desalojada no documentário “As Operações SAAL”. Realização de João Dias, 
produção de Abel Ribeiro Chaves, 2007. 
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John F. C. Turner, uma figura muito importante no campo das experiências 

participativas, esteve presente num plenário realizado a 16 de Novembro, onde se 

debateram as questões do estatuto do solo, as formas de auto-organização dos 

moradores e as modalidades de financiamento à construção. 

Em 1975, a constante progressão dos pedidos de apoio modificavam a amplitude 

deste processo e formou-se o Movimento de Moradores que aumentava a sua 

capacidade de acção e organização. Segundo José António Bandeirinha, “o SAAL 

estava agora a transformar-se na ponte institucional que uma imensa multidão de mal 

alojados usava para veicular as suas esperanças de futuro e as suas reivindicações 

urbanas”. (Bandeirinha, 2007, p. 134) 116 

Os confrontos políticos durante os inícios de 1975 e, por outro lado, o apoio popular e 

a efectiva expropriação dos solos necessários às operações que já decorriam, 

marcavam um sentimento que só o “futuro iria balizar a sua emancipação ou a sua 

orfandade, a sua rigidez ou a sua flexibilidade, a sua especificidade vanguardista e 

revolucionária ou a sua capacidade de adaptação social.” (Bandeirinha, 2007, p.137) 

                                            
116  Informação retirada de Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril 
de 1974, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2007, p.134 

 

Ilustração 81 – Participação dos habitantes locais no processo de construção das
suas casas durante o projecto SAAL, (Algarve) 
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Começavam a nascer estruturas que tentavam promover o fortalecimento das lutas 

reivindicativas, tanto no Porto, como em Setúbal e Lisboa. 

O percurso do SAAL foi fortemente influenciado pela conjuntura política e social. O 

Verão e o Outono de 1975 marcavam o processo do SAAL, ao mesmo tempo que 

decorria uma intensa luta política em quase todas as instâncias da sociedade 

portuguesa, em paralelo com a execução dos projectos (ou mesmo na fase de início 

de obra) feitos pelas brigadas de arquitectos. 

Foi neste contexto que em Setúbal as ocupações e os bairros do processo SAAL mais 

se desenvolveram. Paralelamente crescia a luta pela redução das rendas.  

 
 
 
 

 
 Ilustração 82 – Distribuição das Operações SAAL na área de Setúbal 

 

Em Lisboa e em Setúbal, a fusão entre o SAAL e o movimento dos moradores não era 

muito marcante. 
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 Ilustração 83 – Distribuição das Operações SAAL na área de Lisboa 

 

No Porto, pelo contrário, uma das características do movimento dos moradores era a 

convergência na defesa do processo SAAL. Este processo partilhava com o 

movimento dos moradores cumplicidades, objectivos, avanços e recuos. 

 
 Ilustração 84 – Distribuição das Operações SAAL na área do Porto 
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“O que julgo que caracteriza particularmente o trabalho do SAAL do Porto é que aqui 
existia uma enorme massa de habitação operária no centro, de certa forma, no centro 
do centro porque estava localizada no próprio interior dos quarteirões. No século XIX, 
essa massa potentíssima que habitava nas chamadas ‘ilhas’ atingia os 50 por cento da 
população do Porto. Antes do 25 de Abril, assistíamos à deslocação imponente dessas 
populações para pequenas unidades periféricas altamente controladoras, com 
informadores da PIDE e regulamentos ditatoriais. (...) Mas o que caracterizou este 
processo foi realmente essa posse do centro da cidade, a interrupção da expulsão das 
populações e uma progressiva maior associação entre os vários intervenientes, ao 
ponto de haver uma comissão da associação de moradores com poder dentro da 
câmara, O SAAL no Porto é muito especial por causa disso.” (Siza Vieira, 2008, p. 49-
50) 117 

 
Assim, como explica Bandeirinha, “O SAAL começava, assim, a desdobrar-se em 

muitos SAAL”. (Bandeirinha, 2007, p.173) 118 

As operações SAAL variaram muito, dependendo das circunstâncias que as 

envolveram, da composição das brigadas, do tipo de relação com os moradores e do 

seu entusiasmo, do contexto físico dos lugares, entre outras coisas.  

Os exemplos que ocorriam na América do Sul influenciaram as ideias de 

autoconstrução de Nuno Portas. Este modo de actuação acabou por se fixar mais no 

Algarve, “Só aconteceram verdadeiramente no Algarve porque havia condições para 

isso, uma vez que os grandes interessados, os pescadores, tinham tempo disponível 

em virtude da sua actividade de natureza sazonal”. (Siza Vieira, 2008, p. 49-50) 119 

No Porto, devido ao facto de as pessoas terem de trabalhar a tempo inteiro, a 

autoconstrução não funcionou. 

Este aspecto reforça o carácter contextual deste projecto. O contexto e a população 

com quem se trabalhava era determinante para se responder às necessidades 

específicas das diferentes comunidades. 

A transformação dos bairros era feita com os recursos existentes. Havia um pequeno 

fundo monetário por casa. O orçamento era muito limitado e uma das maneiras de se 

reduzir os custos era contar-se com a mão-de-obra dos habitantes. Se as pessoas 
                                            
117  Siza Vieira, Álvaro; Baptista, Luís Santiago – entrevistador; Ventosa, Margarida – entrevistadora, 
Arquitectura e Arte (arqa), nº58, Junho 2008, p. 49-50  
118  Informação retirada de Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril 
de 1974, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2007, p.173 
119  Siza Vieira, Álvaro; Baptista, Luís Santiago – entrevistador; Ventosa, Margarida – entrevistadora, 
Arquitectura e Arte (arqa), nº58, Junho 2008, p.50 
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ajudassem a construir, o dinheiro era empregue em materiais. “Velhos e novos toda a 

gente trabalhava (...) As mulheres foram as primeiras a descarregar tijolos”. 

(Informação verbal) 120 

A população manuseava os conceitos dos arquitectos dentro de um processo que 

resultava das fases de diálogo e do espaço para negociação. Contudo, o 

conhecimento do arquitecto era respeitado, isto é, os arquitectos não se submetiam 

àquilo que os habitantes diziam. 

Relativamente ao processo participativo, este foi conduzido de maneiras e 

intensidades diferentes, dependendo do contexto social e cultural dos moradores. A 

participação e as relações com os moradores manifestavam-se de formas diferentes. 

“Siza estabeleceria o paralelismo com a noção brechtiana de distanciamento – 
verfremdung – na representação teatral, ou seja, o compromisso com os moradores 
não significava assumir directamente as suas aspirações, mas antes a consciência, 
rigorosa e permanente, de estar representando os seus interesses através da 
‘representação’, que neste caso, era a Arquitectura.” (Bandeirinha, 2007, p.354) 121 
 

O processo de diálogo e a chegada a um consenso é sempre complicado, mas as 

coisas acabaram por ir acontecendo e, sobretudo, os arquitectos ganharam a 

confiança dos habitantes. Este factor foi decisivo para o sucesso do projecto. 

Um habitante deu o seu testemunho no documentário “As operações SAAL”, 

explicando que a sua casa tinha três diferentes cotas de pavimento, porque os 

arquitectos lhe tinham explicado que isso iria permitir ganhos térmicos. No Verão a 

casa seria mais fresca e no Inverno mais quente, ao que ele aceitou, confirmando os 

resultados positivos dessa escolha. 

Muitas vezes optava-se por casas com carácter evolutivo, permitindo que as famílias 

ficassem num núcleo. Depois, tendo em conta a evolução da família e o aumento de 

recursos da mesma, ia-se aumentando a casa. 

Depois da fase da construção das habitações, era tempo de tratar da apropriação das 

mesmas pelos moradores, o que espelha as necessidades e vontades dos mesmos e 

identifica uma comunidade. 

                                            
120  Testemunhos de pessoas envolvidas no processo SAAL. Informação retirada do documentário “As 
Operações SAAL” realizado por João Dias. 
121  Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.354. 
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O SAAL teve aspectos positivos e negativos, o que reforça o lado o lado positivo deste 

projecto que aconteceu de Norte a Sul do país. São os testemunhos daqueles que 

“ganharam” uma casa e, consequentemente, o direito a ela. Para Filomena Silvano, no 

visionamento do documentário “As Operações SAAL”, há “Um reconhecimento tão 

grande fez com que, depois de trinta anos a manter e a alindar as suas casas, os 

habitantes ainda tivessem a felicidade de, orgulhosos, as mostrar ao mundo.” (Silvano, 

2009, p.13) 122 

A Arquitectura que resultou do SAAL espelha, por uma lado, o ambiente de 

excepcional movimentação social que balizou este projecto e, por outro lado, todo o 

conjunto de ambiguidades que o sistema face a este tipo de projectos proporcionava. 

Apesar da linha orientadora que a maioria dos Arquitectos seguia quando avançava 

para as operações, à medida que os processos progrediam, vinham ao de cima os 

inúmeros problemas que estes tinham de enfrentar, causando inevitavelmente 

bloqueios ao decorrer das operações. 

“A questão de saber se o SAAL foi ou não importante para as práticas arquitectónicas 
subsequentes não se põe, portanto, na medida dos modelos que teria gerado ou das 
tendências conceptuais e construtivas que teria consignado, mas sim na medida do seu 
significado enquanto experiência de adaptação dos instrumentos disciplinares a um 
momento histórico muito intenso.” (Bandeirinha, 2007, p.300) 123 
 

Um do exemplo importante do processo SAAL foi a Malagueira, em Évora, de Siza 

Vieira.  

 

                                            
122  Informação retirada de Silvano, Filomena. Jornal dos Arquitectos, “Ser Pobre”, nº236, Julho/Setembro 
2009) 
123  Bandeirinha, José António. Os processos SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, Coimbra, 
Imprensa da Universidade, 2007, p.300. 
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 Ilustração 85 – Projecto habitação de Siza Vieira na Malagueira, no decorrer das

operações SAAL, (Évora)  

 

A utilização da casa-pátio segundo o arquitecto deveu-se não só a uma referência 

vernacular, mas também a razões de conforto das habitações. O pátio cria uma 

espécie de microclima na transição interior e exterior. Melhorava o controlo de luz 

interior e respondia as fortes variações térmicas. 

Os limites orçamentais e as exigências desfasadas de custo por metro quadrado 

faziam com que se tivesse de ter muita disciplina de contenção de preços. Siza 

responde a esta condicionante com casas em duas fiadas encostadas. Tal deu origem 

à redução de custos nas paredes de mediação e resultou bem em termos de 

isolamento térmico, visto a superfície que estava directamente exposta ao exterior ser 

menor.  

Questões políticas influenciaram e ditaram o fim do SAAL. Nenhum partido político 

apoiou este projecto ao longo de todo o processo. Este projecto propagou-se por todo 

o país a uma velocidade incrível. A extinção do SAAL deveu-se também ao facto das 

pessoas terem passado a vê-lo como um elemento para resolver os problemas da 

cidade, em vez de ser visto como uma resolução de um problema de bairro. 

Beatriz Silva Pinto Santiago   168 
 



Arquitectura Participativa 
 

Beatriz Silva Pinto Santiago   169 
 

O SAAL marcou profundamente todos os envolvidos, já que o seu carácter 

experimental possibilitou novos modos de interacção entre os arquitectos e os 

moradores. “A experiência participativa é algo que fica”. (Siza, 2008, p.44) 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
124  Siza Vieira, Álvaro; Baptista, Luís Santiago – entrevistador; Ventosa, Margarida – entrevistadora, 
Arquitectura e Arte (arqa), nº58, Junho 2008, p.44 
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4.6. AMÉRICA DO CENTRAL/NORTE: HAITI 

 
Face ao catastrófico terramoto que devastou o Haiti em 2010, muitas vítimas desta 

catástrofe encontram-se em acampamentos improvisados sem nenhuma esperança 

de recuperar uma vida normal e uma parte da população foge do país em busca de 

melhores condições noutros sítios. 

Patrick Delatour, o ministro do turismo do Haiti, numa entrevista dada à CNN, explicou 

que o país está aberto às várias ideias de reconstrução e acrescentou que "Serious 

effort is being made to address the issue of coordination so that people who are 

coming here in Haiti with good intention will be welcome". (Delatour, 2011) 125 

Numa tentativa de ajudar e dar resposta face ao cenário que se vive neste país 

agravado pelos acontecimentos de 2010, vários projectos já realizados e propostas 

ainda em vias de construção surgiram de várias partes do mundo. Uma grande parte 

destas respostas baseia-se em princípios comuns como por exemplo: o envolvimento 

da população ao longo do processo de construção participativo. Isso vai diminuir os 

custos da obra, cria laços de pertença entre os habitantes e as construções e, além 

disso, permite que os habitantes aprendam técnicas de construção e formas de utilizar 

os materiais existentes no Haiti de forma a puderem construir futuramente as suas 

casas. 

Uma das propostas participativas foi realizada por Michael Reynolds, que se formou 

em Arquitectura na University of Cincinnati, em 1969.  

Desde cedo se distanciou das práticas normativas e recorrentes da Arquitectura. 

Depois de seis anos a trabalhar em ateliers de Arquitectura, decidiu abraçar novas 

experiências. Estabeleceu-se em Taos, no Novo México, onde criou a Earthship 

Biotecture.  

Através deste projecto, Reynolds e os seus discípulos dedicam o seu tempo a 

experiências de construção sustentáveis e autoconstruídas: “Earthships can be built in 

any part of the world, in any climate and still provide electricity, potable water, 

                                            
125 “Sérios esforços de coordenação estão a ser feitos para para que as pessoas que estão a vir para o 
Haiti com boas intenções possam desenvolver os seus projectos” (Tradução nossa).  
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contained sewage treatment and sustainable food production.” 126 Estas experiências 

divergem dos padrões estabelecidos.  

 
Em 1972 desenvolveu a sua primeira casa feita de materiais reciclados inesperados, 

que incluíam garrafas e latas de cerveja. Depois das experiências com latas que 

Reynolds quis transformar em blocos de construção, debruçou-se em experiências 

com materiais, como por exemplo pneus. 

 

 
 

 
“I later decided to try a different material and thought of the mountains of discarded tires 
that can be found everywhere. Pack them with dirt and they will store energy. Plus 
they're strong and resilient, so I built an entire house out of them. I went on to add 
photovoltaic panels, windmills, water collection and onsite sewage treatment.” 
(Reynolds, 2010)  

 

                                            
126 “Os Earthships podem ser construídos em qualquer parte do mundo e em qualquer clima, e podem 
providenciar electricidade, água potável, tratamento de esgotos e produção de alimentos.” (Tradução 
nossa). 

Ilustração 86 – Parede feita com latas, Michael Reynolds, (1972, EUA) 
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 Ilustração 87 – Experiências de Michael Reynolds com a utilização de pneus na

construção, (EUA) 

 

As casas de Michael Reynolds procuram responder a elementos como a ventilação 

natural, a recolha de energia solar e eólica, o armazenamento de água da chuva e 

neve derretida, a utilização de materiais recicláveis e materiais que espelham a 

sociedade moderna (tais como garrafas de plástico, latas e pneus na construção), o 

tratamento dos esgotos no próprio sítio e a capacidade de se produzir alimentos. 

Face aos atrasos das respostas dos políticos aos contextos de devastação por 

catástrofes naturais, Reynolds e a sua equipa aproveitaram a oportunidade para 

ensinar as suas habilidades aos que mais precisam. Antes das experiências realizadas 

no Haiti já tinham sido feitos projectos para se responder a um contexto de catástrofe.  

Esta equipa já esteve envolvida em projectos participativos, como a reconstrução das 

ilhas Andamão, na Índia, outro projecto similar no México, em 2005, depois da 

devastação do furacão Rita, e actualmente desenvolve um projecto no Haiti. 

Depois do terramoto e tsunami de 2004, um arquitecto que vivia nas ilhas Andamão, 

no oceano Índico, ao presenciar todo aquele cenário catastrófico, conheceu Reynolds 

através do seu site e pediu-lhe ajuda. 

 

Beatriz Silva Pinto Santiago   172 
 



Arquitectura Participativa 
 

 
 Ilustração 88 – Projecto de construção de habitações nas ilhas Andaman depois do

tsunami. (Índia) 

 

 
Reynolds descreveu o cenário que viu como uma comunidade destruída. As crianças 

locais, mediante uma remuneração, juntaram o maior número de garrafas que 

conseguiram e Reynolds e a sua equipa construíram casas com as mesmas. Os 

planos foram dados a um engenheiro. 

 

 
 Ilustração 89 – Participação dos habitantes locais e a equipa de Reynolds na

construção de habitações, nas ilhas Andaman depois do tsunami. (Índia) 
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Relativamente ao Haiti, Reynolds, face a este contexto, acredita que a resposta das 

experiências que tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos são uma resposta 

amiga do ambiente para realojar os milhares de haitianos que se encontram a viver em 

tendas e abrigos temporários. 

As pessoas vivem em casas degradadas, esperando o momento em que esta vá 

desabar, independentemente do carácter temporário ou não da casa. 

O projecto Haiti Earthship é uma estrutura de construção sustentável permanente que 

melhora a qualidade de vida das pessoas providenciando água potável e tratamento 

de esgotos. Estas estruturas de construção não requerem muitos conhecimentos para 

serem feitas, permitindo que os locais possam reproduzi-las por eles próprios.  

Reynolds explica que os métodos que tem vindo a desenvolver nos últimos 40 anos 

foram aplicados no Haiti, adaptados às necessidades locais.   

“We are bringing the people some technology and demonstrating it. We are bringing a 
method of living that has taken us over 40 years to develop. We have a few 
communities using it. We are doing buildings all over the world using this method. We 
are taking this method of living to Haiti to demonstrate and evolve it toward and with the 
Haitian people on the level at which Haiti needs it, not taking "developed" world housing 
and trying to make it work in Haiti.” (Reynolds)  
 

Pretende-se mudar o facto de as pessoas viverem em sítios degradados, esperando o 

momento em que estas estruturas vão desabar, independentemente do carácter 

temporário ou não da casa, através de um aproveitamento inteligente dos recursos 

que existem no Haiti. 

Este aproveitamento é feito da seguinte maneira, “Much of the Earthship is constructed 

from used materials, while rubble from the quake is ground up to provide the flooring 

and walls. Waste water is re-used and the design promotes low-energy usage” 

(Reynolds, 2011)  

 

Beatriz Silva Pinto Santiago   174 
 



Arquitectura Participativa 
 

 
 Ilustração 90 – Michael Reynolds e os habitantes do Haiti no processo participativo

de construção de uma casa, (2011, Haiti) 

 

Reynolds e a sua equipa construíram um modelo habitacional com a participação dos 

haitianos. A casa foi construída numa implantação circular delimitada por pneus. 

Existem duas coberturas que resultam num domo, suportadas por uma estrutura 

metálica, entre as quais foram colocados sacos de plástico cheios de lixo, que 

funcionam como isolamento. Ao lado deste domo existe uma cisterna e uma casa de 

banho. Há recolha de águas pluviais através de um sistema que se inicia na cobertura 

devido à sua forma, que leva as águas para a cisterna. Foi também feito um sistema 

de tratamento de águas e uma parte do terreno foi dedicada ao cultivo. 

Os materiais de construção resultaram das limpezas das ruas feitas pela equipa e 

pelos habitantes. Os pneus que eram a base da casa, como foi referido em cima, eram 

ligados e enchidos de lixo triturado com uma máquina no sítio da construção. 

Deste modo, juntando-se pneus com lixo, formaram-se paredes resistentes a sismos. 

Reynolds acredita que a única possibilidade de não termos o mesmo cenário de 

catástrofe e mortes num futuro desastre é assegurar que as construções que se estão 

a fazer para ajudar este país sejam resistentes a sismos e furacões. 

Os testemunhos dos próprios haitianos referem que a má construção existente piorou 

a situação ainda mais. Sabem que para um futuro melhor têm de readaptar a sua 

construção para que um cenário destes não se volte a repetir. 
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Este projecto pretende que as pessoas do Haiti se tornem independentes, utilizando 

os escassos materiais disponíveis na construção das suas casas, não dependendo 

assim de materiais provenientes de outros países. Estes sistemas que prezam a 

independência das pessoas (como já vimos noutros exemplos referidos, como no 

Gando) podem futuramente gerar emprego e microeconomias. 

Aldy, um habitante haitiano que participou ao longo do projecto, mostrou o seu 

agradecimento referindo o facto de o terem ensinado a construir de modo a poder ter a 

sua casa própria, a sua água própria, a sua electricidade própria, a sua comida 

própria, isto todo com pouco dinheiro, e agora pode partilhar este conhecimento. 

(Informação verbal) 127   

 
 

 

Para Reynolds conseguimos dar habilitações às pessoas se fizermos uma casa que à 

partida tem todos os elementos para responder às necessidades das pessoas. A 

esperança desta equipa é que este modelo sustentável seja reproduzido pelo país.  

"Haiti has the chance to be an example to the rest of the world (...) Something like Haiti 
can illustrate to the world that we could need less for living. And so Haiti could be built 

                                            
127  Informação retirada do documentário Haiti Earthship Project, realizado pela equipa de Michael 
Reynolds 

Ilustração 91 – Modelo de habitação desenvolvido pela equipa de Michael
Reynolds e pelos habitantes locais, (2011, Haiti)  
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up a little toward that and I think that this could be a learning experience for the entire 
world (...)”. (Reynolds, 2011) 128 

Depois da conclusão destes modelos Earthship, nos finais de Janeiro de 2011, esta 

equipa reteve aquilo que aprendeu e absorveu do tempo passado com as pessoas do 

Haiti e desenvolveram o projecto H.E.L.P. – Haiti Eco Living Project. São grupos de 

Earthships totalmente sustentáveis que as pessoas do Haiti podem construir por elas 

mesmas, com materiais que encontrem por Port-Au-Prince, a capital. 

 
 

 

“Each Earthship for Haiti houses 32 people in eight groups of four people each with 
eight flush toilets. This provides quick and strong housing with sanitary and healthy 
systems. Food production and food preparation are designed in with solar ovens. A 
small solar powered electrical unit powers cell phones, laptops, lights, etc. These 
Earthships that house 32 people can be grouped together in many different 
configurations to provide housing for 256 people in a 240 foot diameter. Group more 
Earthships and we can house 2,048 people and group even more to house 18,432 
people. All sustainable, all within the principles of Earthship Biotecture.” (Reynolds)                                       

  

Estas unidades de 32 pessoas serão replicadas por oito “células”, alojando 256 

pessoas. No espaço vazio que resulta da implantação destas unidades é proposto um 
                                            
128  ”O Haiti tem a possibilidade de ser um exemplo para o resto do mundo (…) O que aconteceu no Haiti 
pode demonstrar ao mundo que não necessitamos de muito para viver. A construção no Haiti pode ser 
uma experiência de aprendizagem para o mundo inteiro (…)”. (Tradução nossa). 

Ilustração 92 – Proposta do projecto H.E.L.P. no Haiti, representação dos oito
casas que constituem um módulo que pode albergar 32 pessoas. 

http://earthship.com/Earthship-Designs/design-principles.html
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espaço público, como por exemplo uma escola. Consequentemente, estas unidades 

de 256 podem ser reproduzidas e geram um novo espaço que acolhe 2048 pessoas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo percebemos que das experiências participativas pode resultar o 

sentimento de pertença dos envolvidos em relação à obra. A valorização do 

conhecimento e dos recursos locais podem ser reveladoras de talentos locais, orgulho 

cívico, coesão comunitária e podem criar uma ponte entre gerações, além da 

capacidade de controlo de custos e recursos, entre outros aspectos. 

As organizações profissionais, instituições académicas e associações devem 

empenhar-se na avaliação e na divulgação desta prática. Para tal, é necessário 

pesquisar mais sobre este tema. A verdade é que não existe literatura e pesquisa 

suficiente sobre esta prática. A que existe é escassa e fragmentada. 

É importante promoverem-se capacidades para se desenvolver esta prática, promover 

recursos que a suportem e tentar mudar a atitude do público em geral, no sector 

privado e na profissão. As capacidades nesta área, segundo muitos autores, tais como 

Paul Jekins e Jeremy Till, podem ser melhoradas através da legalização da prática e 

alguns defendem que deveria mesmo apostar-se no treino profissional nas escolas, 

universidades e outros departamentos. 

Pesquisar e aprofundar o conhecimento sobre este tema não prova que a abordagem 

participativa melhora um projecto arquitectónico. Porém, pode por em causa as teorias 

que consideram que a participação reduz as possibilidades de se fazer boa 

arquitectura. 

No estudo deste tema ficou clara a importância do diálogo e do espaço de negociação 

para a realização de projectos participativos. É fundamental que o arquitecto escolha 

os métodos de comunicação para com os habitantes, adequados ao contexto onde vai 

trabalhar, como defendem Giancarlo de Carlo e Jeremy Till. 

O diálogo e a negociação são elementos da participação directa e da avaliação das 

pessoas como seres individuais com necessidades singulares. 

A chegada a um consenso na fase de negociação com todos os envolvidos é um 

processo complicado, que acaba por determinar o sucesso processual e o resultado 

final da obra. Assim como os utilizadores devem respeitar o saber do arquitecto, este 

também deve reconhecer o conhecimento dos utilizadores. 
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A participação pode atenuar o abismo entre o conhecimento dos arquitectos e 

urbanistas e a experiência dos habitantes, que provém da sua interacção, 

experimentação e utilização do espaço construído. 

Ao longo da dissertação também foi abordada a singularidade destes projectos. Não 

existe um processo participativo ideal que se possa aplicar em todas as situações. O 

contexto, os recursos existentes, a população local, as necessidades concretas, o 

orçamento disponível, entre muitos outros factores, acabam sempre por definir o rumo 

de um projecto participativo. Ou seja, cada caso é um novo caso, como dizem Doina 

Petrescu. Todas as vezes que se começa um projecto participativo começa-se algo 

completamente novo. A abordagem participativa reinventa o processo continuamente. 

Os projectos não seguem módulos pré-concebidos, há um ajuste do processo a cada 

situação.  

Face às constantes transformações das estruturas da sociedade actual, que muitas 

vezes se reflectem numa mudança das necessidades reais dos utilizadores, há uma 

necessidade de se reajustarem os projectos aos diferentes contextos. 

Há uma diferença processual muito grande entre os projectos participativos de 

pequena e de grande escala, envolvendo pouca ou muita gente. Um indivíduo pode 

projectar com um arquitecto ao longo de um processo participativo a sua habitação. 

Porém, quando se projecta habitação colectiva é necessário outro tipo de processos 

que organizem a participação, já que as diferentes habitações vão espelhar uma 

comunidade.  

A escala dos projectos não impede o sucesso dos mesmos, mas de um modo geral há 

mais facilidades processuais em projectos de pequena escala, pois permitem uma 

certa autonomia. De qualquer modo, as dificuldades burocráticas e a falta de apoio 

das entidades governamentais acaba por se notar, tanto em projectos de pequena 

como de grande escala. 

Os trabalhos que provêm de organizações sem fundos lucrativos, que trabalham 

dentro de uma abordagem de voluntariado, preservam alguma independência no que 

diz respeito às negociações com o sector privado e público. Contudo, estas estruturas 

também correm riscos, visto que nada é tido como garantido e tudo depende da 

presença daqueles que estão envolvidos. 
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O controlo de recursos e custos faz parte da abordagem processual da participação. O 

controlo de custos reforça o carácter sustentável desta abordagem arquitectónica. 

Para além de reforçar a identidade dos lugares, utilizando os materiais locais, reduz os 

custos da obra e torna-a mais sustentável. Jon Broome defende que tem de haver um 

desenvolvimento sustentável destes projectos para que, ao assegurarmos as 

necessidades do presente, não se comprometam as habilidades das gerações futuras. 

No meu ponto de vista, e face aos casos de estudo apresentados, as experiências 

participativas são uma resposta viável para inúmeros contextos. A diversidade de 

actuação desta abordagem, como vimos nos estudos de caso, prova isso mesmo. 

Na aldeia do Gando, no Burkina Faso, a participação serviu como resposta a um 

contexto de pobreza de um país subdesenvolvido, com graves carências na área da 

educação. 

É neste contexto que Francis Kéré desenvolveu o seu projecto da escola primária do 

Gando, projectado de modo a não transformar/conceber apenas aquele espaço, mas 

também a transformar a imaginação das pessoas que vivem naquela aldeia. 

Ao longo de um processo participativo, trabalhou e ensinou aquelas pessoas a 

utilizarem os recursos que existem naquele lugar, de modo a reforçar a identidade do 

Gando e a dar soluções aos habitantes para vencerem obstáculos provenientes das 

carências económicas do país.  

O projecto de Kéré permitiu que inúmeras crianças do Gando tivessem acesso ao 

ensino. 

A participação dos locais permitiu que estes valorizassem os recursos existentes, o 

que gerou uma microeconomia, fruto da criação de novas competências originadas 

pelo processo de aprendizagem na obra. Assim, criou-se um efeito multiplicador na 

economia local. Isto serviu de exemplo para as aldeias vizinhas, que puderam desta 

maneira construir as suas próprias escolas. 

Já no estudo de caso de Dharavi, na Índia, o contexto espelha outra realidade, esta 

também recorrente: a habitação de proliferação anárquica. Como foi referido na 

dissertação, as favelas e bairros de lata são um fenómeno urbano que faz parte de 

uma realidade que veio para ficar, não sendo algo transitório.  
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Filipe Balestra pretende melhorar as condições destes lugares, através de um 

processo participativo. Gerindo um orçamento limitado, interveio dentro de uma 

perspectiva de “arquitectura de acupunctura”, onde identificou as habitações em piores 

condições e definiu um projecto para melhorá-las. 

Os três tipos de habitações estipuladas adequam-se às necessidades dos habitantes 

de Dharavi. Foram desenvolvidos planos evolutivos que permitem que os habitantes 

possam modificar e aumentar as suas casas conforme as suas possibilidades. As 

habitações têm um espaço que pode ser utilizado para comércio, promovendo a 

economia deste lugar. 

Michael Reynolds e a sua equipa no projecto participativo que desenvolveram no Haiti 

encontraram outro contexto: um país devastado por uma catástrofe natural. Em 

situações de catástrofes naturais a ajuda tarda em chegar. O envolvimento dos locais 

com os técnicos especializados, ao longo de um processo participativo, permite intervir 

de uma maneira mais rápida e utilizar os mais inesperados materiais disponíveis no 

local para o realojamento de muitas pessoas. O papel do conhecimento do arquitecto 

nestas actuações garante a qualidade das estruturas construídas. 

Reynolds encontrou um país extremamente pobre e sem recursos,. em que as 

toneladas de lixos espalhadas pelas ruas faziam de pano de fundo de um cenário 

catastrófico. Apesar disto, Reynolds encontrou pessoas com vontade de fazer algo 

para melhorar as suas vidas, o que facilitou e dinamizou o processo participativo. Este 

arquitecto aproveitou as suas investigações no âmbito dos projectos que desenvolveu 

ao longo de vários anos sobre construção com materiais inesperados, como pneus, 

latas e garrafas. Na primeira fase do projecto, desenvolveu com os habitantes um 

protótipo de uma habitação auto-suficiente, com materiais como pneus e lixo triturado. 

Isto permitiu que os envolvidos construíssem as suas próprias casas e passassem a 

palavra a outros habitantes. 

Já antes da intervenção de Reynolds, os habitantes reinventavam modos de reutilizar 

o lixo que enche as ruas do Haiti, fazendo tendas precárias para se abrigarem, ou 

mesmo artesanato que se tem tornado algo tradicional deste país. 

Outro contexto da aplicação da participação foi a elaboração do orçamento 

participativo na cidade de Porto Alegre, no Brasil. Foi a primeira cidade do mundo que 

utilizou este instrumento na sua estruturação, influenciando posteriormente inúmeras 
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cidades, em particular na América do Sul. Este contexto mostra uma operação 

participativa de grande escala e demonstra que a escala dos projectos participativos 

não determina o seu sucesso. 

Este instrumento de reforma urbana contava com um orçamento que foi utilizado de 

um modo participativo e transparente, envolvendo os residentes. Cada bairro 

estipulava as suas prioridades para se determinar a aplicação do orçamento. 

A qualidade de vida de Porto Alegre foi transformada pelos seus habitants e hoje em 

dia é uma das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil. 

As organizações que se têm formado ao longo dos últimos anos em Melbourne, na 

Austrália, tal como o HereStudio, o Urban Village Melbourne, o EcoCubby, entre 

outras, espelham outras abordagens participativas cada vez mais recorrente nos 

centros urbanos das grandes cidades: as acções catalisadoras dos espaços urbanos. 

As estratégias adoptadas passam pela apropriação e utilização de espaços 

abandonados ou em mau estado. Estes espaços são reabilitados e redefinidos, 

criando lugares para os moradores usufruírem. Neste processo em que a criatividade 

abre caminho para a reinvenção destes espaços, juntam-se arquitectos, urbanistas, 

artistas, moradores e todos aqueles que pretendem estar envolvidos no projecto, 

trabalhando em comunidade na criação de espaços que estimulam lugares da cidade 

e a sua imagem.  

Estes espaços abandonados têm alguma liberdade, mas as regras e códigos 

continuam a ser redefinidos. São espaços negligenciados, que fogem ao planeamento 

urbano. A apropriação destes espaços pode ou não ser temporária e os resultados são 

extremamente positivos, já que reabilitam espaços abandonados e reforçam laços 

entre as diferentes comunidades. 

Por fim, temos o estudo de caso do projecto SAAL, em Portugal, um projecto de 

construção participativa marcado por um contexto de revolução que se vivia na época 

pós-25 de Abril. 

Este projecto de grande escala expandiu-se por bairros de Norte a Sul do país. Aqui a 

participação foi utilizada como instrumento de um plano para realojar um número 

abismal de desalojados. Foram organizadas brigadas de arquitectos e técnicos que 

entravam no processo de diálogo e de negociação com os habitantes para se 
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descobrir as suas reais necessidades. Sobretudo no Sul do país, eram os habitantes 

que construíam as suas próprias habitações com a supervisão técnica dos arquitectos, 

garantindo assim a segurança das mesmas. 

A ligação dos utilizadores com as diferentes fases de concepção do projecto e a sua 

relação com o espaço construído sempre foi um tema do meu interesse. Foi por este 

motivo que decidi investigar realidade tão díspares, que me possibilitassem também a 

aprendizagem de diferentes métodos de intervenção, que tornam a participação na 

processo arquitectónico casos únicos e de interesse social. 

Já no projecto realizado no 5º ano, na proposta que fiz para a redefinição da linha 

costeira entre o Cais do Sodré e Santa Apolónia, em Lisboa, tive a preocupação que 

os utilizadores se apropriassem de algumas partes do projecto, usufruindo e alterando 

as mesmas, num contexto de participação comunitária. 

Segundo a minha proposta de desenho urbano, a redefinição da linha costeira seria 

feita com um conjunto de plataformas de diferentes inclinações, com uma forma 

influenciada pelas águas dos telhados de Lisboa e outros elementos tradicionais de 

bairro. 

 

 
 Ilustração 1 – Projecto de 5º ano, proposta do jogo de plataformas no Cais do

Sodré. 
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Este conjunto de plataformas com diferentes inclinações permite uma constante e 

ritmada ligação visual entre o rio e a cidade. Pretende-se com esta proposta ir buscar 

pessoas à cidade para interagirem com o rio, fazendo lembrar uma formação rochosa 

que abraça o pré-existente.  

O interior das plataformas é vivenciado pelos equipamentos que as constituem, bem 

como a sua cobertura que é utilizada de diversas maneiras. 

É aqui que começa o processo participativo. O meu objectivo passava pela pessoas 

experimentarem criativamente o espaço com os seus próprios meios. Ao longo da 

costa previa-se que as pessoas se apropriassem destes espaços da mais diversas 

maneiras, com concertos ao ar livre, jovens a andarem de skate, entre outras 

actividades. 

 

 
 Ilustração 1 – Projecto de 5º ano, desenvolvimento da malha da cobertura das

plataformas. 

 
 
Foi desenvolvida uma malha que estipulava quais as plataformas que iriam ser 

ajardinadas. Surgiu, então, a ideia de existirem plataformas livres para a apropriação 

das pessoas para fins como hortas urbanas e jardins que fossem cultivados e 

mantidos pelos habitantes. 

Para o interior das intersecções das plataformas foram propostos equipamentos como 

auditórios, restaurantes, bares, uma mediateca, uma biblioteca, entre outros. Foram 
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também deixados alguns espaços em aberto para que os moradores pudessem 

apropriar-se e usufruir dos mesmos, sob a forma de associações ou cooperativas. 

Acima de tudo o que se pretende é associar estes espaços à ideia de espaço 

comunitário, promovendo a qualidade de vida dos moradores enquanto comunidade. 

De acordo com as necessidades e perspectivas estabelecidas em comunidade, podem 

resultar espaços de co-working (ja existentes por exemplo na Lx Factory, em Lisboa), 

oficinas culturais para os moradores e cooperativas. Podem ser uma plataforma onde 

serão deliberadas actividades e eventos e também melhorias a serem realizadas no 

bairro. 

Numa fase inicial de pesquisa no terreno no desenvolvimento do projecto de 5ºano, 

quando abordei alguns moradores de Alfama, foi consensual o desejo de haver mais 

espaços públicos como jardins e espaços de lazer naquele lugar. Os moradores 

mostraram também vontade de participar na concepção e manutenção destes 

espaços. 

Influenciada pelas práticas catalisadoras urbanas, como referi no estudo de caso 

acerca do Urban Village Melbourne, pretendi que os moradores estivessem fortemente 

relacionados com a produção do espaço público e a regeneração da sua comunidade. 

Daqui veio também o meu interesse pelo envolvimento de indivíduos e comunidades 

nas experiências participativas da Arquitectura. De que maneira é que os habitantes 

de um espaço e de uma cidade interagiam com as próprias infra-estruturas que 

rodeavam a sua realidade? O que mudaria se tomassem parte activa no processo da 

sua concepção, construção e manutenção? A Arquitectura adquiriria para estas 

pessoas um novo significado? Todas estas perguntas levaram-me a uma investigação 

sobre o processo participativo, que abordo nesta dissertação. 
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