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RESUMO

Parte-se do conceito de bricoleur, e do potencial das suas acções na configuração 
do espaço, para discutir duas dinâmicas construtivas nas quais o seu processo 
apresenta uma resposta viável para uma arquitectura mais sustentável e próxima 
dos seus habitantes.
Considerando o acto de habitar como uma acção comum a todos os seres 
humanos, a primeira dinâmica liga-se ao modo como cada um deles configura 
o espaço, reflectindo sobre como podem as diversas vontades dos intervenientes 
destas transformações encontrar um consenso e actuar em sinergia. 
A segunda dinâmica, em confronto com a actual crise ambiental, observa-se 
nas abordagens simples, baseadas na ideia de respiga, que revalorizam materiais 
desperdiçados e saberes locais.
Paralelamente, analisa-se a experiência prática do colectivo RE, em Valparaíso, 
Chile, através da sua aproximação às dinâmicas descritas e dos desafios 
levantados. 
No equilíbrio entre a imediatez e agilidade destes processos, e a orientação e 
planeamento das estratégias arquitectónicas, procura-se traçar um caminho 
operativo que beneficie o local e quem o habita.



RESUMEN

Partiendo del concepto de bricoleur y del potencial de sus acciones en la 
configuración del espacio, se discuten dos dinámicas constructivas en las cuales 
su proceso representa una respuesta viable hacia una arquitectura más sostenible 
y adaptada a los habitantes.
Considerando que habitar es un acto común a todos los seres humanos, la primera 
dinámica se conecta con su forma de configurar el espacio, reflexionando sobre 
cómo pueden los distintos deseos de los intervinientes en estas transformaciones 
encontrar un acuerdo y actuar en sinergia. 
La segunda dinámica, confrontando la crisis ambiental actual, discute la 
recuperación y revalorización de materiales y conocimientos, que son estrategias 
simples que reaccionan al desafío mediante la reutilización. 
En paralelo y como caso de estudio, se analiza la práctica del colectivo RE, 
en Valparaíso, Chile, su aproximación a las dinámicas descritas y los retos que 
surgieron.
En el equilibrio entre la inmediatez y agilidad de estas dinámicas, y la orientación 
y planeamiento de las estrategias de la arquitectura, se busca un camino de 
acción en beneficio del lugar y de quien lo habita.



ABSTRACT

Taking the bricoleur concept and its potential in space configuration, two 
construction dynamics are discussed that could represent a viable way towards a 
more sustainable, humane architecture.
Considering dwelling as an action common to all human beings, the first dynamic 
is linked to how they configure their space, reflecting on how to find consensus 
and create synergy between the different desires expressed by the agents of  these 
transformations.
To confront the present environmental crisis, the second dynamic focuses on 
simple approaches based on the idea of  reutilization, which seeks to value wasted 
materials and local knowledge.
In parallel, the RE collective in Valparaíso, Chile, is analysed, focusing on its 
experiences and challenges through the mentioned dynamics. 
In the balance between the immediacy and agility of  these dynamics, and the 
planning and orientation of  architectural strategies, there is a pursuit towards a 
more balanced path that benefits both the place and its inhabitants.
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GLOSSÁRIO

Elevador. Refere-se aos elevadores ou funiculares típicos de Valparaíso, que ligam 
a zona plana da cidade a cotas mais altas, melhorando a acessibilidade entre 
espaços separados por acentuados declives. Estas infra-estruturas remontam à 
época de auge industrial da cidade, sendo que apenas um pequeno número se 
encontra actualmente em funcionamento.

Campo desportivo.

Monte. É o nome dado aos bairros de Valparaíso, localizados cada qual no seu 
monte e divididos entre si por vales, chamados quebradas.
 
Tipo de habitação colectiva onde os serviços sanitários e a cozinha são 
partilhados, com uma disposição de espaços interiores ao redor de um pátio 
central.

Subvenção ou fundo dado por uma instituição privada ou estatal a projectos 
escolhidos através de um concurso.

Estufa.

Micro-lixeira. Termo que designa uma zona de acumulação espontânea de 
resíduos no espaço público, relacionada com a falta de sistemas eficientes de 
recolha.

Jornada de trabalho em que um grande número de pessoas da comunidade 
se junta para realizar uma tarefa árdua a benefício de um dos seus membros, 
geralmente terminando numa grande refeição partilhada. A origem deste 
conceito remonta às tribos indígenas do continente Sul Americano.

É uma refeição tradicional chilena, usualmente realizada entre as 17h e as 
21h, onde usualmente se come pão com abacate (palta), doce de leite (manjar) 
ou outro conduto, e se bebe chá ou café solúvel. A composição típica varia 
consoante a localização geográfica dentro do país.

Passagem, rua estreita.

ASCENSOR

CANCHA

CERRO

CONVENTILLO

FONDO

INVERNADERO

MICRO-BASURAL

MINGA

ONCE

PASAJE
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DE TERMOS CHILENOS

Passadiço.

Nome da zona plana da cidade, entre o porto e os montes, onde se localizam os 
principais serviços e infra-estruturas.

Nome da zona ocupada pelo porto, de acesso restrito e que ocupa a costa, 
cortando a ligação do espaço público ao mar.

Ponto limpo. É um espaço de gestão de resíduos e reciclagem, geralmente gerido 
por uma organização de vizinhos e não por entidades públicas.

Nome dos vales entre os montes que constituem os bairros da cidade, chamados 
cerros.

Oficina. Este termo pode significar um evento ou o espaço de trabalho.

Ocupas. Expressão que se refere à ocupação ilegal e informal de terrenos ou 
edifícios abandonados, muito frequente nas zonas altas da cidade, como resposta 

à precariedade económica.

Troca. É uma prática de troca directa, comum na América do Sul, que acontece 
quando o pagamento de um objecto ou serviço é feito com outro objecto ou 

serviço, excluindo a troca monetária.

PASARELA

PLAN

PUERTO

PUNTO LIMPIO

QUEBRADAS

TALLER

TOMAS

TRUEQUE
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INTRODUÇÃO

No contacto cada vez mais íntimo e profundo com o chamado exercício da 
arquitectura, através do processo de aprendizagem promovido pelo estudo 
universitário e pelas experiências como ser humano observador e interventivo 
do espaço que ocupa, foram nascendo uma série de dúvidas e questionamentos. 
O percurso, em evolução, revela-se não como solução, mas antes como abertura 
de um leque de possibilidades.
Essas possibilidades surgiram através do reconhecimento de dinâmicas presentes 
no espaço construído que urgiam aprofundamento e exploração, e cujo sentido 
se afigurava indispensável para as futuras decisões pessoais no exercício da 
arquitectura.
Tal clarificação de ideias, ou ideais, não pôde desligar-se da prática, do exercício 
muito material de intervenção espacial. A partir do que foi possível apreender, 
essas dualidades - material/imaterial, ideia/acção, imaginário/real - caminham 
de mãos dadas, ou até numa luta de mãos, dança de pensamentos, alguns embates 
de perguntas sem saída, com passos às vezes pacíficos, às vezes enérgicos. 
O encontro do pensamento com a prática - e não sem o frenesi de paralelismos 
e perpendicularidades - deu-se nos tempos de aprendizagem com o colectivo 
RE, em Valparaíso, no Chile. Esses tempos foram os 9 meses de intercâmbio 
universitário, entre Setembro de 2017 e Junho de 2018, e o tão desejado regresso, 
de Fevereiro de 2019 a Julho do mesmo ano.
É este encontro que o presente trabalho pretende discutir, enunciando duas 
dinâmicas gerais - a da participação do usuário na obra que habita, e da 
materialização do espaço como parte de uma economia local e circular, 
ecológica e acessível - cruzando-as com a experiência vivida através do colectivo 
e com premissas-chave, baseadas no equilíbrio entre os processos de bricolage e 
arquitectura.
As duas dinâmicas exploradas abrem o trabalho, tentando reconhecer-se e ser 
reconhecidas nas operações sensíveis de arquitectos e habitantes por esse mundo 
fora, para melhor entendimento e exemplificação do que se pretende observar.
Estes processos denominam-se dinâmicas porque são operações que pertencem às 
transformações e intervenções materiais, e que estão em constante movimento 
e a criar relações. A intervenção do ser que habita o espaço na sua mudança 
material é um processo constante e dinâmico, bem como as redes locais de 
transmissão e uso de matéria residual, de saberes adquiridos, e de ocupação e 
transformação de pré-existências.
A primeira parte, Com quem está: Sinergias, interroga e aborda os processos de 
transformação do espaço de um ponto de vista mais imaterial, no sentido 

INTENÇÃO

DINÂMICAS



i/01. Processo criativo do bricoleur e do arquitecto, segundo Lévi-Strauss (1962).



6em que a relação entre o arquitecto, a sua obra, o sujeito que a habita e as 
suas intervenções na mesma, constitui o eixo de análise. O espaço construído 
e a sua relação de imposição ou flexibilidade às vontades idiossincráticas e às 
necessidades intrínsecas a cada indivíduo, aglomerado familiar, comunidade, 
cultura, será o foco. E, paralelamente, pretende-se destacar algumas das 
respostas arquitectónicas direcionadas para um maior entendimento entre 
partes e, consequentemente, uma maior liberdade de adaptação.
Para tal, evocar-se-ão um conjunto de experiências, a título de exemplo e 
observação, que demonstram as várias fases da participação do habitante no 
ambiente construído, quer esta seja ou não planeada a priori pelo arquitecto. Estas 
intervenções, espontâneas ou não, podem ser prévias ao projecto, acontecer no 
decorrer da sua construção ou, o que é bastante frequente, decorrer durante o 
tempo em que o espaço é habitado, através da apropriação dos usuários.
A segunda parte, Com o que há: Respiga, aborda a materialidade do espaço 
construído a partir de práticas que se querem acessíveis a qualquer estrato social 
e que simultaneamente dêem uma resposta ecológica ao crescente problema 
ambiental e de esgotamento de recursos. Tendo em conta esta necessidade cada 
vez mais premente de processos arquitectónicos sustentáveis, o enfoque serão 
os novos usos dos materiais e saberes já disponíveis, mas aos quais não é dada 
visibilidade. Assim, analisam-se modos de actuar onde os resíduos e a técnicas 
locais recuperam o valor perdido, transformado-se em matéria prima e em 
construção contemporânea, economicamente acessível, ecologicamente viável 
e socialmente adequada.
Referir-se-ão várias experiências arquitectónicas nesse sentido, a nível de 
aplicação de desperdícios na formalização de novos espaços, na recuperação de 
preexistências como estratégia de redução de resíduos e economia de meios, na 
criação de estratégias integrais que visam o menor impacto ambiental possível, 
ou até na reinterpretação de técnicas construtivas locais como métodos eficientes 
e sustentáveis.
O processo criativo que parece estar em jogo nos embates destas duas dinâmicas 
com a realidade do espaço contemporâneo é próximo daquele estabelecido 
entre o que planeia e o que age, entre o técnico e o prático, o limite de recursos 
e a ideia ilimitada. Uma vez mais, entram em jogo dicotomias dispostas a 
propulsionar-se ou anular-se, consoante o recíproco entendimento ou recusa, 
balanço ou desequilíbrio. Para nomear estas ideias, que não são necessariamente 
opostas, mas que jogam entre si um jogo de concordância e contradição 
constante, resgata-se o conceito de bricolage, presente na obra La Pensée Sauvage 
de Claude Lévi-Strauss (1962). O antropólogo distingue as ações do bricoleur das 
do engenheiro ou arquitecto, para examinar analogamente a reflexão intelectual 
e mítica, sobre a qual se debruça o tema do livro. Partindo desta dicotomia, 
aplicada às dinâmicas presentes neste trabalho, é possível clarificar e reflectir 
sobre os processos criativos e transformadores do espaço.
Assim, segundo Lévi-Strauss, o bricoleur trabalha através de um inventário 
constituído por um conjunto de matérias previamente recolhidas, diversificadas 
e sem um uso único ou exacto. Colecciona instrumentos, saberes e matérias, 
que podem ser resíduos de construções e destruições anteriores, quer a nível 
físico quer a nível intelectual. O seu conhecimento advém da experiência, sua e 
dos seus pares, à qual tem acesso. As suas acções são imediatas, sem plano pré-
-concebido nem definidas por um projecto. Afastadas das normas técnicas, são 
compostas por materiais fragmentários, e limitadas pelo seu reportório, quer 
instrumental, quer de conhecimentos. O seu primeiro passo de trabalho passa 
sempre por uma análise retrospectiva dos materiais que possui e as respectivas 
possibilidades de aplicação, às quais o resultado final se vai restringir. Está apto 
para realizar um grande número de diversas tarefas através da sua própria 
habilidade manual e dos meios que dispõe.
Em contra-partida, o arquitecto começa por elaborar um plano pré-concebido, 
a partir do qual vai congregar as matérias primas e o conhecimento técnico 
necessário para o realizar. O projecto, a ideia, vem em primeiro lugar, e os meios 
são recolhidos especificamente para atingir um fim. Aplica as normas vigentes 
e meios directos de obtenção material, é especializado e faz uso de mão-de- 

BRICOLEUR





8-obra para a realização das suas obras. Em primeiro lugar visiona as soluções e 
determina o uso futuro, e só depois evoca os elementos para o materializar.
Poderá dizer-se que tanto quanto o bricoleur é um coleccionador e experimentador, 
o arquitecto é um planeador especializado.
As temáticas exploradas neste trabalho advêm, em grande parte, da experiência 
da autora com um colectivo transdisciplinar com sede na cidade chilena de 
Valparaíso. O RE - que mais tarde assumiu a personalidade jurídica de associação 
cultural -  é formado por um grupo heterogéneo de pessoas, de várias áreas 
profissionais e de várias nacionalidades, incluindo um número considerável de 
estudantes de arquitectura e técnicos (formais ou informais) de construção. A sua 
composição está em constante mutação, com a chegada de novas pessoas, a ida 
de outras e vários regressos, reconhecendo-se um pequeno núcleo permanente.
Questões como a experimentação prática de ideias e de técnicas de construção, o 
reconhecimento e interação com as relações de vizinhança dos locais de inserção 
dos projetos, o uso de materiais residuais e de processos alternativos ao mercado 
vigente e a integração dos habitantes nas várias fases do projecto e construção 
são os princípios que guiam as suas intenções, mediadas por um questionamento 
constante da prática corrente e da própria actividade.
O colectivo começou a sua actividade em 2017, crescendo exponencialmente 
e de forma muito diversificada, com contributos em áreas muito variadas mas 
sempre ligadas ao bairro e aos seus acontecimentos. Em 2019, atingiu um 
ponto de viragem, redireccionando-se e acabando por se desligar um pouco 
dos agentes do bairro em si, para se estender numa série de pequenos projectos 
muito mais associados à construção participativa, recuperação de materiais e 
aplicação de técnicas tradicionais de construção.
Falar-se-á do encontro com o colectivo durante essas estadias na cidade de 
Valparaíso, das percepções pessoais do funcionamento do mesmo, e da relação 
intrínseca que estabelece com os temas abordados na dissertação.

COLECTIVO RE



 i/02.
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DINÂMICAS
Without duality there can be no creation. We must develop the knowledge and capacity to see the 
conflicting aspects as part of  the whole. One may not have the solution, but perhaps the strategies 
to find the solution. Everyone has something to contribute01.

01. Kundoo, A. (2016) A Conversation with Anupama Kundoo on the Challenges of  Contemporary Architecture. 
La Grieta/Entrevistador: G. O. S. d. Lerín. Consulta a 03.12.2019 em http://lagrietaonline.com/
anupama-kundoo-contemporary-architecture/
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Inquietações

Ao longo do percurso no estudo desta vasta área da arquitectura, 
cresceram em mim interrogações, as quais a aprendizagem a que 
me submeti parecia não se preocupar em enunciar; dúvidas que 
não eram declaradas pela realidade que me era apresentada. 
Devem ter havido algumas sugestões mais subtis, e talvez 
outras mais óbvias que nem sempre soube reconhecer, mas o 
suficiente  para ir gestando algumas perguntas-chave, no 
meu próprio entendimento da realidade. E foi através de 
interrogações que se abriu, na incerteza, um caminho. Afinal:

− O que significa ser habitante?

− Qual a proximidade e permanência necessárias para ser tido 
em conta como habitante de determinado espaço?

− Qual o papel dos habitantes no pensamento e criação do 
projecto?

− O que significa ser arquitecto?

− Que visões partilha com os habitantes, e que visões os 
afastam?

− Que acções do arquitecto são contributos para o bem-estar 
dos habitantes, e quais são imposições?

− Que papel têm as subjectividades dos arquitectos e dos 
habitantes e quais as suas incompatibilidades?

− Quais as consequências de uma prática baseada na extracção 
de recursos finitos e na produção de detritos infinitos?

− Faz sentido continuar a construir através de métodos de 
produção cujas emissões põem em causa a sobrevivência humana 
e o ecossistema global?

− Qual é o tempo de vida de uma obra?

− Quais os seus impactos na vida da população que serve, 
nos seus processos de desenvolvimento e nas suas heranças 
culturais?

Sabe-se que estas questões não têm uma única resposta válida. 
Ainda assim, perseguem cada vez mais a minha forma de ver a 
arquitectura e as minhas escolhas no seu exercício. 

Esta dissertação não pretende responder a estas interrogações. 
Aspira, sim, a lançar-me na investigação e partilha 
de estratégias que caminhem no sentido de uma prática 
arquitectónica consciente dos seus habitantes, do mundo 
global onde se insere e do contexto local onde opera.

PERGUNTAS

PROCURA





14O homem não se põe apenas as questões que pode resolver: o 
insolúvel é que o fascina.01

01. Ferreira, V. (2011). Invocação ao meu corpo. Lisboa: Quetzal, p.141
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SINERGIAS

Una obra es un punto de encuentro, una articulación material de intenciones: originalmente 
las del cliente y del arquitecto; más adelante, las de los consecutivos habitantes según sus 
requerimientos, que cambian con el paso del tiempo. La obra de arquitectura es objeto de 
continuas interpelaciones. Un discurrir lento, a veces imperceptible, marca el paso del tiempo 
sobre ella por efecto de su exposición tanto a medio natural como a la vida de sus habitantes, 
ajustándola, como un traje, según la evolución de su propio cuerpo.01

01. Fernando Garcá-Huidobro, D. T. T., Nicolàs Tugas. (2008). El tiempo construye. Time Builds. 
Barcelona: Gustavo Gili, p.26
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HABITAR É 
TRANSFORMAR

To use built form is to exercise some control, and to control is to transform. There is thus no 
absolute distinction between those who create and those who use.01 

O espaço construído e o sujeito que nele permanece e nele desenrola as suas 
vivências - o habitante - estabelecem entre si uma forte relação interdependente, 
pautada por transformações e adaptações entre um e outro.
Na conhecida análise fenomenológica da relação entre os termos habitar e 
construir (Heidegger, 1951), defende-se um pensamento que integre estes dois 
sentidos. Para o filósofo, construir não seria só uma acção realizada com o intuito 
de habitar, como também seria já habitar em si mesma. Isto é: ao construir, já se 
estaria, intrinsecamente, a habitar esse espaço.02 Liberta-se, também, o conceito 
de habitar da habitação em si mesma, quando esta última se refere à casa ou 
ao quarto. Deste modo, habitar reconhece-se um acto mais vasto, associado à 
permanência ou ocupação do espaço construído e apontado como um traço 
fundamental do ser humano. 
Pode interpretar-se esta análise tanto de um modo mais lato, no sentido de 
habitar o que se constrói, como numa dimensão mais abrangente, na qual o 
acto de criar se associa intimamente à realidade de existir. Infere-se então que o 
habitante é todo e qualquer ser humano, sendo que essa denominação se refere 
à sua característica fundamental de permanecer no espaço e modificá-lo. 
Ora, mesmo que estas modificações não se traduzam sempre em grandes 
edificações, parece difícil, talvez impossível, a permanência e ocupação humana 
de determinado espaço, sem que este seja por ele configurado, acção que se 
inclui no sentido abrangente de construção.
A adaptação do espaço à experiência humana alonga-se desde os primórdios 
da pré-história até à contemporaneidade, intrinsecamente entrelaçada com a 
mudança de alterações culturais ao longo dos milénios. A construção acompanha 
e responde às necessidades básicas do ser humano, adapta-se às suas expressões 
espirituais e orienta-o no território03, revelando-se como uma característica que 
nele é espontânea e natural. O habitante identifica-se com o espaço que habita 

01. Habraken, N. J. (1998). The Structure of  the Ordinary. Form and Control in the Built Environment. 
Cambridge: MIT Press.

02. Construir não é, em sentido próprio, apenas um meio para uma habitação. Construir já é em si mesmo habitar.
Heidegger, M. (1951). Bauen, Wohnen, Denken. Darmastad.  

03. Eliade, M. (1992). O Sagrado e o Profano. São Paulo: Livraria Martins Fontes.

CONSTRUIR, HABITAR, 
PENSAR



i/04. Sequência representativa do espaço construído como um processo dinâmico ligado aos seus 
habitantes. 



20e o espaço habitado identifica-se com o habitante. A sua relação é tão natural 
como a sua constante mudança e nem sempre é pacífica.
A dimensão e liberdade dessas transformações são sujeitas a muitas variáveis. 
Além da passagem do tempo - que provoca alterações independentemente da 
ocupação humana - as relações entre habitantes, o seu contexto geográfico, 
realidade cultural, época histórica, disponibilidades económicas e materiais, 
fundamentos técnicos, entre uma multiplicidade de outras particularidades, 
provocam diferentes graus de poder de intervenção sobre a modelação do 
espaço, bem como uma infinidade de diferentes necessidades e modos de 
resposta. Um mesmo lugar pode ser habitado por um sem fim de habitantes 
através do tempo, cada qual exercendo diferentes graus de domínio sobre ele, 
cada qual procedente de uma experiência e identidade diferente, cada qual 
idiossincraticamente único, estabelecendo relações singulares entre ele e a 
matéria, ele e os outros habitantes. 
N. J. Habraken (1998) faz uma análise destas configurações, procurando um 
entendimento do que designa por níveis de controlo (control levels) e hierarquias 
entre os agentes activos na transformação do espaço, na sua articulação entre 
si e com o lugar, na organicidade das suas relações e nas possibilidades de 
intervenção conscientes das dinâmicas que as envolvem.04

Segundo o arquitecto, este controlo não pressupõe necessariamente posse, mas 
sim determinado grau de poder sobre a disposição dos volumes no espaço e as 
relações entre eles.05 Estes níveis de controlo podem ir desde a organização de 
móveis numa sala (ou até de objectos num móvel), a transformações urbanas e 
geográficas de grandes dimensões, e estão dependentes de uma vasta e complexa 
rede de relações humanas, espaciais e materiais.

Entende-se que o ambiente construído está em constante transformação e 
mudança e que a sua materialização é um processo em desenvolvimento, 
interminável, volátil e dinâmico, em íntima relação com os seus habitantes. Esta 
percepção assume-se como fulcral para a optimização das várias estratégias de 
intervenção no mesmo.

(...) dwelling is first and foremost a relationship between people and the environment, and 
because the relationship arises from the most common actions of  daily life it is rooted in the 
foundation of  our existence.06

04. Habraken, N. J. (1998). The Structure of  the Ordinary. Form and Control in the Built Environment. 
Cambridge: MIT Press.

05. The key to this way of  perceiving the environment is control: the ability to transform some part of  the 
environment. (...) Control thus defines the central operational relationship between humans and all matter that is stuff 
of  built environment. 

Ibid. p.8.

06. Habraken, N. J. (1961). Supports. an alternative to mass housing. London: The Architectural Press.  
p.18

CONTROLO
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DICOTOMIA NA 
CONSTRUÇÃO

No vasto território ocupado pela presença humana, em constante configuração 
e transformação, identificam-se, de forma simplificada e geral, dois modos 
de executar construções, que diferem tanto na lógica do seu processo como 
na formalização do seu resultado final. Esta distinção é um exercício de 
generalização, não sendo de nenhuma forma uma classificação fechada nem 
uma enunciação de conceitos claramente opostos, mas sim uma linha de 
raciocínio sobre duas formas gerais de actuação.
A dicotomia dá-se entre: a transformação espacial espontânea, que responde 
a necessidades imediatas, geralmente aplicando modos de fazer herdados da 
tradição e materiais localmente disponíveis, aplicada pelos próprios habitantes 
ou técnicos locais, e os grandes projectos e construções planeados, elaborados 
por especialistas com acesso a grandes equipas ou conjuntos de trabalhadores e 
vinculados com o desenvolvimento tecnológico.
Pode relacionar-se com estas duas estratégias a lógica enunciada por Lévi-Strauss 
(2008), da distinção entre o processo criativo do bricoleur , e a do arquitecto ou 
engenheiro especializado, já referida na Introdução. O modo espontâneo de 
alterar a realidade associa-se, como o do bricoleur, a uma abordagem imediata 
e limitada aos saberes e materiais acumulados, quer na consciência colectiva, 
quer na colecção material de disponibilidades locais. A outra abordagem, 
intimamente associada às disciplinas da arquitectura e engenharia, procede 
de um plano previamente elaborado, ao qual irão corresponder os materiais e 
conhecimentos técnicos necessários à sua concretização. Assim, para o arquitecto 
de Lévi-Strauss, o resultado final é premeditado e existe uma flexibilidade menos 
limitada de meios. Já para o bricoleur, o premeditado são os saberes, técnicas e os 
materiais disponíveis, e o resultado final é mais flexível. 
Enquanto o modo especializado de construir se associa a um conhecimento 
profissional e aprofundado, o modo não especializado é mais leigo mas 
simultaneamente mais localizado, reconhecendo e dominando o contexto e 
herança cultural onde se insere. Desta maneira, o processo de bricolage responde a 
necessidades de forma mais imediata, mesmo com escassez de recursos, enquanto 
o especializado responde a encomendas prévias, que lhe permitem assumir uma 
maior dimensão de intervenção, podendo atingir a monumentalidade. Ainda 
assim, a repetição de um modelo local faz com que as intervenções espontâneas 
possam alcançar grandes dimensões de conjunto.
O método do bricoleur, quando aplicado ao modo espontâneo de transformar 

BRICOLEUR

VERNACULAR



i/5. Esquema da definição de Vernacular segundo Amos Rapoport (1969) p.2-8. Considerando a 
tradição construtiva, distingue duas ramificações, a Folk (popular) e o Grand Design (especializado). 
Distingue o Primitivo do Vernacular e, dentro deste último, considera a industrialização como ponto 

de viragem nas suas manifestações.



24o espaço, está ligado à arquitectura vernacular01 ou popular, podendo dizer-se 
que os meios e processos construtivos vernaculares obedecem a este sentido de 
criação. Ainda assim, dependendo da abrangência dada ao termo vernacular, 
nem todas as transformações do espaço operadas pelo bricoleur serão por ele 
abarcadas.
Amos Rapoport (1969) propõe uma definição mais meticulosa da arquitectura 
popular e as suas ramificações (i/5). De acordo com o arquitecto, a arquitectura 
vernacular caracteriza-se por não ter pretensões teóricas ou estéticas; pelo 
trabalho local e adaptado ao micro-clima; pelo respeito pelo ambiente total onde 
se insere; por ser feita pelo humano e de forma natural, sem especialização; por 
um processo em aberto e que aceita adições e modificações, resultante de um 
modelo colaborativo entre construtores e habitantes; por ser concebida através 
de várias gerações, cujo conhecimento é partilhado por todos; e por último, 
por possuir limitações na expressão possível, mas adaptatividade a diferentes 
situações.
As acções de bricolage desenrolam-se, portanto, mais integradas numa herança 
vernacular pautada pelo anonimato e forte cunho popular e regional, enquanto 
os projectos especializados  tendem a obter um maior reconhecimento, quer dos 
seus criadores como na história em geral (Rapoport, 1969, p.1,2), assumindo 
mais facilmente um carácter de excepção inédita, mesmo quando integrados na 
tradição de uma época. E, se podemos inferir que, desde os primórdios da sua 
evolução, a humanidade configura e adapta desta forma o espaço que ocupa às 
suas imediatas necessidades, parece também não ter tardado em erguer grandes 
projectos construtivos. Foram encontrados vestígios de criações humanas de 
grandes dimensões, como por exemplo o complexo de culto Göbekli Tepe na 
Anatólia (actual Turquia), que data do décimo milénio a.C., quando dominava 
ainda o modo de vida nómada. 
Mesmo não sendo possível rastrear as origens destas estratégias, e admitindo 
que têm vindo a ocorrer há muito tempo em paralelo, é também verdade que 
respondem a diferentes problemáticas, demonstrando fragilidades e habilidades 
distintas. Em contextos de insuficiência de recursos, é mais frequente um tipo 
de construção vernacular, mais acessível, enquanto os projectos especializados 
exigem grandes investimentos. Estes últimos estão também menos propensos 
a situações de vulnerabilidade a catástrofes naturais, conseguindo geralmente 
uma melhor capacidade de conservação associada à sua especialização e 
desenvolvimento tecnológico. A resistência e preservação a desastres, a par de 
sanitização adequada, são desafios que a construção espontânea e vernacular 
enfrenta recorrentemente (Asquith, Vellinga, 2006, p.1, como referido em 
Oliver, 1999). 
Observa-se que, apesar de cada uma destas duas estratégias apresentar 
qualidades e debilidades específicas, foram ocorrendo paralelamente ao longo 
dos tempos - pelo menos até ao século XX - com uma clara diferenciação 
entre elas. Elas parecem ter coexistido e até evoluído através de contributos 
de uma e outra mas, enquanto o  estudo histórico sobre o modo de criação 
arquitectónica tecnicamente especializada é vasto, o interesse pela criação 
espontânea e vernácula, não obstante a sua abrangência, é mais reduzido e 
recente. Não foi até ao século XIX, através de um crescente atenção histórica e 
antropológica, que surgiram as primeiras documentações dedicadas ao tema. A 
importância dada à aprendizagem, empenhada em estabelecer pontes entre o 
conhecimento da construção popular e as aplicações técnicas contemporâneas, 
vai despontando na segunda metade do século XX02, a par da revisão dos 

01. Etymologically, for anything to be considered vernacular, it has always been assumed that it must be native or 
unique to a specific place, produced without the need of  imported components and processes, and possibly built by the 
individuals who occupy it. 

AlSayyad, N., Foreword. In Vernacular Architecture in the Twenty-First Century.Theory. Education and 
Practice. (2006). Oxon: Taylor & Francis.

02. Studies of  certain vernacular traditions commenced in the 1880s and were slowly pursued in the early twentieth 
century, although in dispersed and often unrelated ways (...) However, it was not until the late 1960s that serious 
syntheses were published of  research which related the buildings to the cultures that produced them.
Oliver, P. (2006). Build to Meet Needs. Oxford: Elsevier. p.22

COEXISTÊNCIA HISTÓRICA



i/06. Esquema da dicotomia entre os dois modos de construção enunciados



26princípios da arquitectura moderna, do questionamento das suas limitações e 
aplicação internacional. Foi neste século de viragem e mudança paradigmática, 
com as novas formas e novos procedimentos que foram surgindo, que esta 
dicotomia começou também a ser mais dinâmica, por vezes acentuando a sua 
divisão, outras esbatendo-a, aproximando os dois pólos, criando convergências e 
até sobreposições, convulsionando o espaço construído, cada vez mais complexo. 
Cada cultura contém referentes distintos destes dois modos de construir, um 
deles associado a edifícios de excepção (como templos, castelos, fortalezas, 
palácios, monumentos, edifícios icónicos ou institucionais) e o outro a tipologias 
mais simples (como edifícios de habitação, armazenamento, comércio e abrigo). 
Geralmente, os tipos vernaculares de construção estão associados a uma 
realidade mais rural, mas esta relação nem sempre se confirma, especialmente 
com a densificação e crescente heterogenia das cidades. E, dentro da escala 
urbana, poder-se-ia relacionar o processo de bricolage aos aglomerados informais, 
em contraste com a cidade planeada. Ainda assim, estes conjuntos são quase 
sempre mais complexos, e estes dois tipos de actuação enredam-se em dinâmicas 
mais densas e menos duais. Não esquecendo que o vernacular, como volume 
construído, pode inserir-se numa lógica urbana planeada, ou que a própria 
informalidade se dá, por vezes, em sobreposição com espaços planeados e 
construções especializadas. A escala geográfica e a passagem do tempo são dois 
factores que cruzam e acumulam estes dois processos.
A importância desta distinção é convocar as suas próprias fragilidades e 
qualidades opostas, entre as transformações do espaço feitas pelos habitantes 
e construtores vernaculares e as construções executadas pelos arquitectos, em 
conjunto com outros especialistas. Compreender e conjugar estes dois universos, 
aparentemente antagónicos, revela-se desafiante mas necessário, jogando com 
as suas características para benefício mútuo e, sobretudo, para benefício dos seus 
habitantes e respectivas comunidades.

The unspoken ways of  ordinary environments must be articulated. We cannot revive the naive 
past, we dare not promise an unrealizable future. But to make peace with our task of  designing 
the ordinary we must seek more intimate knowledge of  it.03 
 

03. Habraken, N. J. (1998). The Structure of  the Ordinary. Form and Control in the Built Environment. 
Cambridge: MIT Press. p.3

CONVULSÕES

ARTICULAÇÃO
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O século XX representa uma mudança drástica de paradigma, em quase todas 
as áreas do desenvolvimento humano e, conjuntamente, na arquitectura e na 
organização do espaço habitado. 
É necessário ressalvar o impacto da revolução industrial, que transformou 
globalmente, ao longo do século XIX, os modos de vida, de habitar e de 
construir. A resposta arquitectónica a esta metamorfose global foi igualmente 
transformadora, com a emergência do movimento moderno, do estilo 
internacional e de uma inerente funcionalidade aliada às novas técnicas que 
permitiram a sua massificação. Novas tecnologias, novas formas, um aumento 
significativo dos meios de transporte, a internacionalização das ideias e dos 
processos arquitectónicos, uma crescente rapidez de evolução, acção, construção, 
comunicação... transformaram completamente a realidade. Paralelamente, as 
novas ideologias e convulsões políticas, revoluções, até duas Grandes Guerras 
e muitas outras, também transfiguraram drasticamente o espaço habitado e os 
modos de o habitar. A todas estas agitações, acrescenta-se o êxodo rural que, um 
pouco por todo o mundo, densificou e alargou exponencialmente as grandes 
metrópoles e cidades, provocando novos contextos urbanos e grandes desafios 
no ordenamento do território. 
A par de todas estas transformações, e também consequência directa das mesmas, 
há uma revolução no exercício da arquitectura (Le Corbusier, 2006, or: 1923), 
particularmente aquele relacionado com o processo especializado de construção, 
com as novas tecnologias e com a profissão do arquitecto em si. A aplicação 
dos princípios do modernismo, da célebre Carta de Atenas, e os projectos dos 
grandes nomes associados ao movimento, são hoje parte de um vasto campo de 
estudo e análise, com inúmeras opiniões e discussões ainda abertas sobre o tema. 
Indiscutível seria apenas a noção da transformação operada na arquitectura, no 
pensamento teórico, na cidade e em incontáveis modos de expressão artística.
Nesta época de mudanças, a dicotomia entre a construção especializada e a 
bricolage espontânea, antes enunciada, amplia-se e diversifica-se. O papel do 
arquitecto, antes exclusivo desenhador de grandes projectos, democratiza-
se, pretendendo chegar a todos. Esta democratização da arquitectura e até 
capitalização da mesma, está ligada à massificação das formas e processos, mais 
desligados de aspectos particulares de cada lugar e abraçando uma ideia de 
universalidade de costumes modernos ligeiramente abstracta. A estratégia usada 
foi, em determinado momento, uma resposta objectiva, racional e necessária aos 
desafios levantados pela industrialização e consequente explosão urbana, bem 
como para o realojamento de incontáveis habitantes, vítimas das consequências 

DISTÂNCIA E 
PROXIMIDADE

NOVO PARADIGMA 

DEMOCRATIZAÇÃO



i/07. Esquema ilustrativo das relações usuário - arquitecto, baseadas na concepção e ilustração de 
“usuário-médio” desenvolvida por Yona Friedman (1973).



30destrutivas de várias catástrofes.01 Em particular, a habitação em massa (mass 
housing), permitiu a milhares de pessoas o acesso a abrigo e infra-estruturas de 
salubridade.
Mas estas metodologias de habitação acabaram por reduzir o habitante a uma 
mera “estatística” (Habraken, 1961, p.8), para além de provocarem um problema 
de distanciamento e imposição entre as ideias do arquitecto e as vontades do 
habitante, que ainda hoje se mantém na generalidade das construções. Cria-se 
uma distância entre o projecto e o usuário, porque o arquitecto já não responde 
a um contexto familiar ou entidade singular, mas a um enorme conjunto de 
habitantes, que necessariamente desconhece e tipifica. Através das suas novas 
formas disponíveis, e em especial das novas possibilidades tecnológicas, é 
possível edificar com uma rapidez inovadora, e permitir o acesso à habitação de 
forma massiva, com uma organização espacial racional ancorada numa lógica 
de repetição, aplicada internacionalmente. 
Ainda que nem todas as funções espaciais sejam comparáveis às questões e 
dinâmicas de resposta geradas pela habitação, este problema generaliza-se às 
várias escalas e funções do espaço habitado, levantando, enfim, as mesmas 
perguntas: “para quem é este espaço?”, “quem é o habitante?” e “a quem serve 
o arquitecto?”. 
A grande generalidade de processos de criação arquitectónica procuram 
responder às necessidades de um habitante-tipo, descrito por Yona Friedman 
(1973) como usuário-médio. Este tipo de abordagem nasce de uma produção em 
massa, na qual o cliente é o investidor, e o habitante definido como público-alvo. 
De forma simplificada, o arquitecto desconhece por completo a diversidade dos 
habitantes aos quais vai disponibilizar as suas formas, enquadrando-as portanto 
dentro do modo de vida de um hipotético habitante-tipo.
No entanto, não só a definição deste conceito por parte do arquitecto, ou do 
investidor, é muito limitadora, como pressupõe a capacidade por parte dos 
mesmos de uma análise antropológica e sociológica da população na qual a 
obra se vai integrar. Mesmo assim, sendo esta investigação realmente realizada, 
continuaria a apresentar inúmeras limitações quanto à sua objectividade. A ideia 
de habitante-tipo será, portanto, uma ficção subjectiva às ideias pré-concebidas 
do seu idealizador. Deste modo, não só a própria definição do habitante-tipo 
está aquém das competências do arquitecto, como também construir em função 
de tal é construir para um habitante que não existe realmente.02

Cria-se uma falha na tradução das necessidades e aspirações dos usuários nos 
projectos construídos pelos arquitectos (e demais especialistas). Nesta distância 
está a génese de uma série de embates entre as vontades dos habitantes e a 
formas do espaço que habitam. Estes embates são agravados quanto maiores as 
carências económicas e, portanto, menor a capacidade de suportar o custo que 
pressupõe ultrapassar essa distância e aceder directamente à intervenção de um 
arquitecto. Paralelamente, a própria necessidade de manutenção dos espaços 
é obviamente mais negligenciada quanto menor a capacidade económica 
individual, dependendo frequentemente da intervenção de uma organização 
gestora (como por exemplo a governamental). A frequente ineficiência do 
arquitecto em colmatar a distância entre ele, o habitante e as organizações 
para garantir uma manutenção e gestão dos espaços, implica a acção directa 
e individual do usuário sobre o próprio espaço, privado ou público, através das 
ferramentas e mecanismos que lhe estão disponíveis. Desde a auto-construção 
à contratação de pequenos técnicos locais, a arquitectura é adaptada pelo 
habitante às suas necessidades, que exerce, dentro das suas possibilidades, o seu 
poder de decisão sobre as suas formas de habitar, apropriando-se do seu espaço.
Estas transformações são sobretudo moldadas por características únicas, 

01. Certainly it is hard to imagine how our society could have accomplished the genuine improvement in housing 
which have taken place over the last 50 years without the energetic application of  MH (mass housing). 

Habraken, N. J. (1961) Supports. an alternative to mass housing. London: The Architectural Press.p.8

02. Así, pues, si sólo se satisfacen las necesidades de este usuario medio (que no existe), esto implica lógicamente que 
ninguna de las necesidades específicas de ningún usuario real habrá sido plenamente satisfecha. De esta forma, en 
lugar de satisfacer al usuario real (que existe), satisfacemos al que no existe.

Friedman, Y. (1971). Hacia una arquitectura científica. Madrid: Alianza Editorial. p.17
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32associadas a cada indivíduo ou interação entre indivíduos. Idiossincrasias 
em constante mutação, influenciadas por factores culturais, ambientais ou 
intrínsecos, numa dinâmica tão rica e imprevisível que seria muito difícil um 
total entendimento da mesma.
Por esta razão, seria praticamente impossível projectar um espaço que não só 
respondesse a todas as necessidades do futuro usuário, mas também previsse as 
mudanças dele mesmo, e das seguintes gerações. Nem o próprio habitante pode 
adivinhar que acções irá tomar no seu futuro, que transformações aplicará ao 
seu habitat.
Uma distância significativa estende-se entre as decisões do arquitecto e as 
utilizações do habitante, baseada numa fundamental falha de comunicação, 
numa tradução desfasada entre linguagens e vontades, e num jogo de poder 
sobre o espaço pontuado por incompreensões e insurreições. Recorrentemente, 
os projectos desconhecem os usuários, que se confrontam com as formas onde 
a sua vida se vai desenrolar, e sobre as quais intervêm, consoante o tempo de 
permanência e a evolução das suas necessidades. 

There is a problem because the relationship of  the various forces acting upon housing is in a state 
of  crisis. Like all fundamental problems the housing question is on of  mutual relationships.03

A massificação e capitalização da arquitectura mantêm-se em moldes semelhantes 
até aos dias de hoje, numa parte considerável da produção arquitectónica. 
Ainda assim, não deixaram de existir bastantes e diversas abordagens críticas 
e experiências de grande importância que abriram caminhos para uma 
maior proximidade e conciliação entre o grande número de intervenientes na 
transformação e ocupação do espaço. Conciliar as realidades dos habitantes com 
a formalização do projecto não é simples, nem responde a uma única estratégia, 
nem a um resultado estático ou reproduzível como modelo universal, inalterado 
com o tempo. A complexidade das dinâmicas contemporâneas, acentuada por 
problemáticas urgentes, não se enquadra numa só solução. Esta complexidade 
é, por outro lado, receptiva às várias iniciativas de melhoria e concordância 
entre vontades, que evocam não uma, mas inúmeras possibilidades de resposta, 
de aproximação a soluções e atenuação de dificuldades. Desenvolveram-se 
várias investigações, experiências e reintrepretações do significado de habitar, 
do espaço construído e da sua transformação. Uma multiplicidade ramificada e 
dinâmica de ideias e ideais procuram entender o espaço humano num mundo 
necessariamente modernizado e contemporâneo, mas sem nunca deixar de ser o 
primitivo herdeiro de milénios de construção espontânea do território.
A partir da segunda metade do século XX, a par de uma resposta às necessidades 
habitacionais do pós-guerra e de uma revisão dos princípios do modernismo, 
emergem vários pontos de vista e actuações estratégicas que procuram uma 
aproximação às comunidades e individualidades antes negligenciadas. Algumas 
destas manifestações deram-se através da crítica às imposições formais, de 
propostas de estruturas base que admitem transformações do usuário, de 
categorizações dos tipos de adaptação do espaço feitos pelos habitantes, tentando 
compreender os comportamentos espontâneos da bricolage e de pontes entre 
as heranças das tradições locais e as novas necessidades do mundo moderno, 
urbano e industrial.
No rescaldo do pós-guerra europeu de 1945-55, em busca de respostas à resolução 
de problemas na realidade global, junta-se um grupo de jovens arquitectos no 
décimo CIAM que pretende uma redefinição dos objectivos da arquitectura e 
urbanismo.04 A preocupação com o carácter particular dos modos de habitar de 
cada cultura e comunidade vai crescendo com o questionamento da estrutura 
e do paradigma arquitectónico. Alice and Peter Smithson, George Candilis, 
Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Giancarlo Di Carlo e Shadrach Woods são os 
mais reconhecidos nomes dos que formaram o célebre Team X, debatendo as 

03. Habraken, N. J. (1961). Supports. an alternative to mass housing. London: The Architectural Press.p.5

04. As a direct result of  the 9th Congress at Aix, we have come to the conclusion that if  we are to create a Charte de 
l’Habitat, we must redefine the aims of  urbanism, and at the same time create a new tool to make this aim possible.  

Contandriopoulos, H. F. M. C. (2009). Statment on Habitat. In Architectural Theory. An Anthology from 
1871-2005 (Vol. II). Malden: Blackweel Publishing. p.234 
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34limitações do modernismo e abrindo caminho a novas ideias. 
Nesta busca de um entendimento entre o espaço planeado e um mundo 
insubordinado que parece governar-se por complexas e incompreensíveis regras, 
emergem interessantes estratégias que querem acolher estes dois universos 
aparentemente antagónicos. 
Yona Friedman, no icónico X Congresso da Arquitectura Moderna, lança o 
Manifesto Architecture Mobile, onde propõe, para a cidade em constante mudança, a 
criação de mega estruturas que actuam como esqueletos. O seu preenchimento 
seriam os espaços de habitação humana, movidos e em contínua adaptação à 
imprevisibilidade que rege as suas vontades.
Analogamente, no seu livro Supports, N. J. Habraken (1961) defende a 
compreensão da multiplicidade de forças que contribuem para a criação de 
cidades e habitações, e que é no equilíbrio das suas inter-relações que o problema 
da habitação pode encontrar o seu caminho, criticando fortemente a estratégia 
de mass housing. Esta lógica foi mais tarde caracterizada como estruturalista05, 
uma corrente arquitectónica, antropológica e filosófica de pensamento associada 
à segunda metade do século XX, na qual também se inserem trabalhos de 
integrantes do Team X como Aldo Van Eyck e Alice Smithson. 
Aceitando o carácter idiossincrático de cada indivíduo na maneira como 
habita o seu espaço, N. J. Habraken propõe uma estratégia de edificação na 
qual é projectada uma estrutura base que recebe as várias habitações e espaços 
independentes uns dos outros, conforme os desejos e necessidades do tempo e 
das pessoas, e permitindo que o seu interior varie ao longo do tempo, tal como 
uma estante de livros.06 
O ambiente habitado aparece como algo caótico, orgânico, em incessante 
movimento e transformação e, ainda assim, dominado por leis do inconsciente 
cultural, tradições estáticas de origem desconhecida. Vários autores procuraram 
uma lógica de entendimento destas regras à partida invisíveis. Por outra parte, a 
construção especializada feita para o habitante-tipo tende a generalizar as suas 
soluções, especialmente na era da globalização, e portanto está menos adaptada 
a características locais, sejam elas geográficas, climáticas, culturais ou individuais. 
Estas particularidades estão mais vinculadas a uma abordagem vernacular, que 
pode até surgir em sobreposição com o projecto especializado anterior. Começa 
a reconhecer-se criticamente a necessidade de uma investigação, aprendizagem 
e prática arquitectónica a partir desta realidade.
Em 1964, o MoMa inaugura uma exposição dedicada exclusivamente à 
arquitectura vernacular, Architecture without Architects. O seu curador, Bernard 
Rudofsky (1964), defendia o reconhecimento da arquitectura vernacular e do 
seu know-how e mestria na resolução de problemas práticos e comunitários. 
Neste seguimento, Paul Oliver desenvolve estudos históricos sobre a arquitectura 
vernacular, destacando-se o Encyclopedia of  Vernacular Architecture of  the World em 
1997, formando uma base para um entendimento global das qualidades da 
construção tradicional e abrindo caminho para relações de apoio e aprendizagem 
entre o suporte dos técnicos e a experiência e conhecimento da construção 
popular. As suas investigações prosseguem durante as décadas seguintes, das 
quais decorre um livro mais recente, Built to meet needs (2006), onde se aprofunda 
esta reflexão e são apresentados casos de estudo de todos os continentes.
Destaca-se também, neste enquadramento e a partir dos anos 40, o trabalho 
de Hassan Fathy, arquitecto egípcio que encontra nos métodos tradicionais 
de construção uma adaptação muito mais eficiente ao extremo clima local e 

05. Structuralism: (...) belief  that the phenomena of  human life are not intelligible except through their interrelations. 
These relations constitute a structure, and behind local variations in the surface phenomena there are constante laws 
of  abstract culture. 

Blackburn, S. (2008). Oxford Dictionary of  Philosophy. Oxford: Oxford University Press p.365

06. We must make constructions which are not themselves dwellings or even buildings, but are capable of  lifting 
dwellings above the ground; constructions which contain individual dwellings as a book-case contains books, which 
can be removed and replaced separately; constructions which take over the task of  the ground, which provide building 
ground up in the air, and are permanent like streets (...) I would name these constructions support structures, after 
their function. (...) A support structure is a construction which allows the provision of  dwellings which can be built, 
altered and taken down, independently of  the others.

Habraken, N. J. (1961). Supports. an alternative to mass housing. London: The Architectural Press. p.56
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36a outros problemas da habitação, baseando neles as suas estratégias para uma 
criação arquitectónica ambientalmente consciente.07 
Argumentando que o controlo do espaço construído pelo projetista é uma 
ilusão08, Amos Rapoport propõe um enquadramento conceptual das forças que 
moldam o habitar, com especial enfoque nos modos vernaculares de construção, 
no seu livro House, form and culture (1969).
Christopher Alexander, Sara Ishikawa e Murray Silverstein desenvolvem e 
publicam, em 1977, A Pattern Language, um levantamento de padrões e soluções 
dos modos de habitar que, baseando-se na lógica de uma linguagem de 
programação informática, permitiriam criar uma linguagem quando associados.
N. J. Habraken assume um papel fundamental nesta discussão, procurando um 
entendimento dos jogos de controlo e hierarquias entre os agentes activos na 
transformação do espaço, na articulação entre si e com o lugar, na organicidade 
das suas relações e nas possibilidades de intervenção conscientes das dinâmicas 
que as envolvem.09

Deste modo, o crescente reconhecimento da acção de habitar como 
transformadora do espaço vai ganhando lugar através do cada vez mais atento 
estudo da construção não-especializada, da valorização das suas qualidades e 
pertinência das suas soluções.

07. Para a relação do trabalho do arquitecto com as técnicas locais e a sua potencialidade como 
abordagem mais sustentável, consultar Hassan Fathy: Eficiência Vernacular na Dinâmica Com o que há: 
Respiga, p.106 desta dissertação.

08. (...) the physical environment of  man, especially the built environment, has not been, and still is not, controlled 
by the designer.

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. p.1

09. The unspoken ways of  ordinary must be articulated. We cannot revive the naive past, we dare not promise an 
unrealizable future. But to make peace with our task of  designing the ordinary we must seek more intimate knowledge 
of  it. 

Habraken, N. J. (1998). The Structure of  the Ordinary. Form and Control in the Built Environment. 
Cambridge: MIT Press. p.3
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Ao longo do século XX, as novas formas de construir e habitar povoaram o 
mundo, numa lógica de pensamento e criação arquitectónica que se liga ao 
Movimento Moderno. Com várias vertentes e momentos históricos associados, 
aplicado de várias maneiras nos vários continentes, com diferentes expressões 
associadas a diferentes realidades, este movimento seguiu princípios claramente 
identificados e transformou profundamente a arquitectura. O gigante contraste 
entre a produção espacial tradicional e os espaços modernos provocou um 
embate de formas e ocupações que poderá ser desafiante, mas também rico e 
inesperado. A passagem do tempo permite um olhar analítico sobre as mutações, 
simbioses e discrepâncias, e um maior entendimento sobre o resultado e a vida 
das experiências levadas a cabo no século passado. 
Uma dessas experiências foi um complexo habitacional em Casablanca, cujos 
edifícios mais icónicos foram o Nid d’Abeille e o Semiramis, projectados por 
Georges Candilis, Shadrach Woods, Vladimir Bodianski e Henri Piot. Estes 
arquitectos formavam parte do ATBAT, ou Atelier des Bâtisseurs, que foi um 
centro de pesquisa interdisciplinar, criado por Le Corbusier e alguns dos seus 
colaboradores. Inicialmente concebido para apoiar a construção da Unité 
d’Habitation de Marselha, este grupo continuou depois o seu trabalho na 
elaboração e estudo de edifícios de habitação plurifamiliar. As suas intervenções 
em Casablanca, através do que chamaram ATBAT-Afrique, foram primordiais 
no ponto de viragem do movimento moderno nos anos 50, a mudança da sua 
concepção de máquina de habitar para habitat, e nas discussões resultantes do último 
CIAM, aliando-se às teorias defendidas pelos membros do Team X.
Nos arredores de Casablanca desenvolveu-se um novo bairro que procurava 
responder às necessidades habitacionais provocadas pelo êxodo rural, o Carrières 
Centrales. O projecto urbano foi liderado pelos planos de Michel Écochard, que 
trabalhava com o governo e defendia uma gradual transformação dos costumes 
para o modernismo, abordando o conflito latente entre a arquitectura regional 
e as soluções internacionais propostas pela Carta de Atenas.   
Para este projecto foram realizados estudos sociológicos sobre os modos de vida 
do proletariado marroquino, que eram comunidades com um forte antecedente 
rural. Esta atitude foi pioneira ao associar as ciências humanas à prática da 
arquitectura, tendo em consideração a cultura local e as suas formas de habitar 
para a elaboração dos projectos. As pesquisas elaboradas por Robert Montagne 
e André Adam, bem como as organizações espaciais observadas nos casbah01, 

01. Casbah - casas fortificadas de origem berbere, tradicionais do sul de Marrocos.

ATBAT-Afrique:
Nid d’abeille e Semiramis, 
Casablanca

ATBAT

INTERPRETAÇÃO DA 
CULTURA



i/08, i/09 e i/10. Evolução das acções de apropriação ao longo do tempo, visíveis no alçado. A 
primeira imagem data de 1953, e a última, de 1992.



40foram pontos chave para os projectos dos ATBAT-Afrique, os dois edifícios 
experimentais de habitação, Nid’Abeille e Semiramis (Eleb, M. pp.55-74).
A reinterpretação do pátio interior, comum às habitações vernaculares do 
lugar, e a sua adaptação à verticalidade, foi um dos ajustes mais visíveis dos 
edifícios modernistas à realidade local, criando um ritmo de varandas no alçado. 
As dinâmicas do comum e do privado, de simultaneidade entre privacidade e 
vivência comunitária, foram outros factores observados no habitar-comum local, 
ao que os arquitetos procuravam dar resposta nas tipologias de bloco e torre. 
Com o desenrolar dos anos de utilização, as intervenções e apropriações dos 
habitantes foram ganhando muita expressão, transformando em grande 
parte as linhas do projecto original. Uma das adaptações mais evidentes foi a 
transformação dos pátios-varanda em quartos fechados, e a agregação de outra 
divisão fechada nos espaços entre-pátios. Esta necessidade de espaço interior 
adicional veio alterar drasticamente não só a forma exterior do edifício, mas 
também retirar a função do pátio, mesmo que no estudo das casas uni-familiares 
vernaculares fosse apontado como a rótula central. A primazia dessa valência 
agregadora acabou por não se sobrepôr à exigência de mais divisões interiores, 
que era possível agregar somente desta forma.
As dinâmicas culturais são um vasto e complexo campo de conhecimento, em 
constante interação com a arquitectura, e o projecto dificilmente poderia prevê-
-las. Ainda que fosse possível um entendimento ainda mais vasto e profundo das 
funções e utilizações da habitação local e a sua interpretação cultural, somente 
a utilização prática das novas formas oferecidas e a respectiva apropriação, 
poderia oferecer respostas mais claras sobre o modo de vida intrínseco aos seus 
habitantes. 
Estas formas, associadas a novas ideias e modos de viver, estavam pela primeira 
vez a cruzar-se com outras, repetidas ao longo de séculos de tradição. Através 
deste embate pode-se observar, anos mais tarde, as expressões, alterações e 
problemas associados à vida que nestes espaços se desenrola. O jogo de cheios e 
vazios dos alçados está completamente transformado, estendendo-se num plano 
contínuo de vazios tapados, muito à semelhança de tantos edifícios de desenho 
modernista cujas varandas foram sendo apropriadas e fechadas, esbatendo-se o 
seu desenho original. Novos serviços e áreas foram agregados, respondendo a 
necessidades religiosas, de mais espaço para mais família, de privacidade.
Esta transformação tão rápida, além de reforçar o mote da mudança como 
uma constante, veio demonstrar a prevalência da construção espontânea, a sua 
adaptação às novas necessidades de crescimento da densidade populacional, e o 
seu relacionamento com as respostas modernas.
Ainda que o projecto fosse visto como uma especificação cultural do próprio 
modernismo que esperava, a longo prazo, a adopção de estilo de vida moderno 
por parte dos habitantes, acabou por demonstrar a própria multiplicidade 
e perseverança dos modos tradicionais e a sua adaptabilidade às formas 
contemporâneas. Num confronto entre as ideias de um habitar universal, e 
as heranças de um habitar local, emerge a adaptação orgânica do habitante, 
compondo realidades. Estas obras tornaram-se num marco, não só de um novo 
paradigma do Moderno, mas também da apropriação do espaço construído.
Ao longo dos anos, sobre as novas formas encontradas, sobrepuseram-se 
camadas de vidas, culturas e idiossincrasias, com resultados de clara resposta às 
necessidades individuais, locais e de transformação geracional. De algum modo, 
esta apropriação intrínseca vem justificar as investigações, teorias e experiências 
levadas a cabo na segunda metade do século XX, que expressavam interesse 
nos modos vernaculares de construir e defendiam a iniciativa e envolvimento 
do habitante. 
A crise entre os processos habitacionais onde o protagonista deveria ser o 
usuário e a criação de formas para um modelo de habitar-tipo foi já há muito 
denunciada02, mas é da observação da passagem do tempo sobre as experiências 

02. The idea of  housing as a process in which every individual who needs a roof  over his head has a role to play 
seems almost universally applicable (...).

Habraken, N. J. (1961). Supports. an alternative to mass housing. London: The Architectural Press.
p. viii.
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Ustedes dicen que todos tenemos el derecho de hablar, pero es al revés: todos tenemos el derecho 
de escuchar.01

A forma usual de produção arquitectónica, de um modo geral, pressupõe uma 
limitação de liberdades do actuar do habitante sobre o espaço, impondo-se sobre 
características individuais que não pode prever, provocando confrontos entre a 
construção planeada e as intervenções informais que a mesma vai sofrendo ao 
longo do tempo.
Um sem fim de espaços projectados respondem a um sem fim de problemas 
e necessidades urbanas, que entram no actual sistema de mercado, que 
massificam e disponibilizam o acesso à habitação e à cidade, que respondem 
até a determinadas carências socio-económicas, que procuram gerar beleza, 
conforto, funcionalidade, bem-estar, felicidade. Estes são também um sem fim 
de espaços projectados que determinam regras aos seus usuários em como viver 
a obra, ou que sofrem alterações dramáticas ao longo dos tempos, com materiais 
e novas espacialidades mais ou menos precárias.
Talvez a contribuição do arquitecto se possa dar de uma forma mais consciente 
das dinâmicas de ocupação do espaço por parte dos habitantes. Este pode 
criar situações onde a liberdade de escolha do usuário consegue actuar sem 
constrangimentos, e onde a sua vontade não é abafada por lógicas espaciais que 
ultrapassam o seu entendimento. Ainda assim, o livre-arbítrio de uns não deveria 
restringir o livre-arbítrio de outros nos jogos de controlo sobre o espaço, nem 
criar situações de insegurança estrutural, ou comprometer individualmente o 
espaço comum. Nem tão-pouco o conhecimento adquirido pelo arquitecto, a sua 
experiência e percepção sobre a organização do espaço e as suas especificidades, 
ou de todos os outros técnicos cujo conhecimento específico contribui para o 
erguer das construções, deveria ser desprezado.
A importância desta inclusão de vários intervenientes nos processos de criação 
arquitectónica advém da noção de que a transformação do espaço é inevitável 
e não corresponde unicamente às acções dos arquitectos, mas a um infindável 
conjunto de dinâmicas complexas e profundamente humanas. É visível a 
passagem do tempo sobre grandes obras modernas do século XX, e nesse tempo 
está a apropriação a posteriori feita pelos usuários, demonstrada em todas as 
alterações observáveis nos espaços habitados. A evolução do espaço não é uma 
acção perpetuada somente pelos arquitectos, mas antes um evento constante e 

01. Rivera, N., integrante do colectivo RE, numa reunião do mesmo em 2018.
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44orgânico às mãos de toda a humanidade, e de cada indivíduo que a compõe. 
Deste modo, o processo arquitectónico deveria contemplar a totalidade destas 
dinâmicas, e integrar-se nelas de forma coerente.
Neste sentido, debate-se o conceito de Participação, que é amplo e se alarga 
a vários campos do saber e da acção humana. Neste trabalho em particular, 
associa-se ao caso prático do colectivo RE, em Valparaíso, definindo-se esta 
ideia a partir das dinâmicas baseadas no intercâmbio de conhecimentos e 
aprendizagens entre os vários intervenientes num projecto ou construção. 
Mas o uso da palavra Participação, no enquadramento das ideias já enunciadas, 
levanta um dilema. Não se pode convidar a participar num processo aqueles que 
já nele participam. Isto seria assumir que os actos de transformação do espaço 
estariam reservados, a priori, ao arquitecto, ou àquele que convida, o que não 
se ajusta ao discurso até aqui formulado. Levanta-se, assim, uma redundância 
no uso desta expressão: se de uma ou outra forma, através de confrontos e 
imposições, ou acordos, ou sobreposições, qualquer habitante transforma o 
espaço, os próprios habitantes são, naturalmente, participantes no espaço 
em que intervêm. E esta noção de habitante/participante abrange usuários, 
construtores, técnicos especializados, técnicos tradicionais, comunidades locais, 
entidades investidoras e entidades legislativas, arquitectos, engenheiros… toda a 
quantidade de intervenientes activos no contexto específico da obra.
Deste modo, abordar-se-á a ideia de Participação como uma acção colaborativa 
entre os vários participantes na transformação do espaço. Esta colaboração 
procuraria uma sinergia entre os processos espontâneos e os processos 
especializados de construção, valorizando os contributos de cada uma destes 
modos de actuação e atenuando as suas lacunas. Os vários participantes deveriam 
encontrar entendimentos, aproveitar os saberes que cada um pode ensinar e 
construir uma realidade o mais consensual possível, reconhecendo em cada um 
a importância da informação inédita sobre a sua área de conhecimento, cultura 
e modo de habitar.
Este conceito de participação colaborativa, ou redes de sinergias, apresentando-
se como uma ideologia algo utópica, não deixa de apresentar modelos práticos 
de actuação, que são possíveis e cada vez mais necessários. É na sua aplicação 
e revisão baseada na experiência que será possível avançar no sentido de um 
entendimento do ambiente construído e dos seus participantes.
Há incontáveis tipos de estratégias possíveis, e elas variam consoante cada caso 
prático e características específicas de cada processo. Formular-se-ão algumas 
possibilidades de resposta, alguns exemplos e, mais adiante, as peripécias de uma 
experiência prática pessoal; cada qual condicionada pela sua realidade única, 
mas das quais se podem destacar directrizes comuns e aprendizagens úteis.
Para observar estas estratégias de colaboração entre os participantes, é também 
necessário entender uma obra arquitectónica, ou uma intervenção no espaço, 
como um processo de continuidade, condicionado pelo contexto passado e que 
vai continuar a desenrolar-se após a finalização da construção.
Interessa observar que a própria vida útil de uma construção está determinada 
pela sua capacidade de adaptação às diferentes demandas e usos do tempo. O 
próprio conceito de vida útil de um espaço não é absoluto: um espaço construído 
pode mudar muito, até quase deixar de ser reconhecível, sem desaparecer por 
completo. Frequentemente, expande-se e retrai-se numa adição e subtração 
de elementos, colagem de intervenções das épocas. É nesta capacidade de 
adaptação temporal, e às mudanças humanas ao longo desse tempo, que reside a 
longevidade das construções.02 Dentro desta ideia, talvez uma obra não devesse 
nunca estar terminada, mas antes participar no processo orgânico e evolutivo 
do seu habitar.
Este mesmo processo já existe muitas vezes antes da ideia da intervenção 
arquitectónica em si, nas pré-existências do local (terreno, envolvente, 
habitantes...), percebendo-se o espaço construído como um contínuo desenrolar 

02. In short, the very durability and transcendence of  built environment is possible only because there is continuous 
change. 

Habraken, N. J. (1998). The Structure of  the Ordinary. Form and Control in the Built Environment. 
Cambridge: MIT Press. p.7
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46de transformações. 
Observando-se então o encadeamento de uma nova construção num 
determinado espaço, destacam-se três momentos gerais de actuação, nos quais 
a partilha de contributos dos intervenientes pode atenuar desentendimentos e 
criar benefício-comum. Estes três momentos seriam a idealização, a execução e, 
por último, a utilização, que se pode estender indefinidamente.
Na primeira etapa de idealização, o planeamento e projecto tomam forma. 
É nesta fase que é possível uma maior aproximação às necessidades do 
habitante, para que possam sintonizar-se com as observações do arquitecto, os 
cálculos do engenheiro, todas as obrigações técnicas e legislativas, entre outras 
condicionantes. Seria um comum diálogo entre o cliente e o arquitecto, e 
restante equipa do projecto, na procura de um consenso entre as suas vontades. 
Mas o mais frequente nesta interacção é o cliente não coincidir com o usuário, 
e este último serem muitos indivíduos incógnitos, cada qual carregando o seu 
património cultural comunitário e pessoal, as suas idiossincrasias, e as relações 
que estabelecem com os restantes usuários e o espaço que ocuparão. E esta 
complexidade de entendimento é tão verdadeira para edifícios de habitação 
como para equipamentos e espaço público. Levanta-se então o já enunciado 
dilema do habitante-tipo, usuário-médio (Friedman, 1973).
Uma tática será então estabelecer diálogos entre o maior número de 
intervenientes actuais ou futuros do espaço em questão. Por uma parte com as 
comunidades que já habitam e interagem com o local, e por outra, com quem se 
prevê que sejam os futuros usuários, o que nem sempre será possível, tendo em 
conta os projectos que se constroem ainda sem usuários específicos. A discussão 
pode também ser entabulada com os órgãos administrativos locais, sejam eles 
institucionais ou organizações mais informais, e as várias entidades que tiverem 
influência na área. Este tipo de interação abrangente procura um entendimento 
do contexto, que se aprofunda na percepção do relacionamento das pessoas 
com o espaço. O papel do arquitecto neste momento poderia ser: de tradutor 
dos vários procedimentos a uma linguagem comum, recorrendo a esquemas, 
plantas, pictogramas, montagens, renders, maquetes ou qualquer outro tipo 
de representação de ideias e vontades; de analisar e compreender os resultados 
destas conversas ou debates; e por último o de mediador das intenções das várias 
partes, dos recursos disponíveis e das obrigações estruturais e legislativas, ou 
qualquer outro tipo de constrangimentos. 
Na fase da execução, especialmente em casos de escassez de recursos, é recorrente 
a integração na construção de participantes não especializados, como os futuros 
usuários, membros da comunidade ou voluntários externos, bem como técnicos 
(e técnicas) locais.
Esta auto-construção, além de reduzir significativamente os custos da mão-de 
-obra, tornando o projecto muito mais acessível, tem a vantagem de aumentar o 
sentido de pertença da intervenção na comunidade local e estreitar os seus laços 
e relações de entre-ajuda. Simultaneamente, este processo cria oportunidades 
muito vantajosas de partilha de conhecimentos, aprendizagem que poderá ser útil 
em futuras intervenções, e socialização. Infelizmente, esta participação é muitas 
vezes imposta por uma realidade carenciada, e pressupõe uma acumulação de 
esforços a habitantes que já dependem de outro tipo de trabalho potencialmente 
pesado para subsistir. Também exige uma duração muito maior da fase de 
execução, tendo em conta o tempo de aprendizagem, sendo neste sentido uma 
orientação técnica uma grande mais valia para a melhoria da intervenção.
Neste caso, poderia ficar a cargo do arquitecto a responsabilidade de orientação 
(ou de trazer técnicos orientadores) e organização dos vários participantes. Por 
exemplo, a convocação de eventos específicos, como as mingas03, relacionados 
com diferentes etapas da construção, de convocação e coordenação dos 
voluntários, técnicos, tarefas a realizar, entre outras.
Este tipo de abordagem pode criar vínculos muito fortes, e não tem de ser 
exclusiva de contextos de escassez, voltando a ligar a construção com a 
comunidade. Ainda assim, e consoante as circunstâncias, nem sempre será a 

03. Minga - Ver Glossário de Termos Chilenos
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48melhor medida, ou sequer uma medida possível de realizar.
Após a construção, a intervenção continuará a sofrer alterações ao longo do seu 
tempo de utilização. Surge, nesta fase, um terceiro momento de possíveis sinergias 
entre os participantes, através de estratégias que visam um entendimento e 
melhorias nas alterações que, inevitavelmente, o espaço irá sofrer.
A apropriação do espaço é uma acção natural, concretizada para responder 
às necessidades e desejos dos seus habitantes, que também mudam e se 
transformam. Assim, em vez de imposições e confrontos entre as antigas e as 
novas formas e disposições, podem ser projectadas cedências e outras maneiras 
de atribuir maior liberdade e grau de controlo ao usuário, ao longo dos tempos.
Neste sentido, importa ter em conta que estas necessidades e desejos, e o modo 
como se poderão vir a manifestar, são praticamente imprevisíveis até para o 
próprio indivíduo.04 Desta forma, uma hipótese estratégica é a procura de uma 
estrutura material que albergue a criação de infinitas possibilidades acopladas 
a ela, mantendo simultaneamente a sua segurança estrutural e a relação 
harmónica entre as liberdades dos habitantes que coexistem.
N. J. Habraken, através do conceito de open building, sintetizou esta ideia, propondo 
um modelo no qual era projectada a estrutura de um espaço, deixando em 
aberto o seu recheio. Essa mesma estrutura, ou interface, permitiria a mudança 
do referido recheio, isto é, dos sistemas habitáveis que albergasse, sem perder as 
suas qualidades essenciais. A ideia seria uma interface orientadora que permitisse 
o desenrolar de diferentes e inesperados espaços, apoiados nela.
Em Supports. An alternative to mass housing (1961), lança já a ideia de estruturas de 
suporte para intervenções mutáveis de habitação, que se contrapõe à habitação 
em massa e aos problemas que ela levanta.
Além de N. J. Habraken, a ideia teve várias enunciações, desde Yona Friedman 
às colagens do grupo Archigram; e aplicações realizadas, como a reconhecida 
Quinta Monroy, pelo estúdio Elemental em Iquique, no Chile.
Estas estruturas, como directrizes para acolher e provocar eventos, construções 
e intervenções livres das restrições condicionadas às necessidades do habitante-
tipo, são sugestões físicas, suportes estruturais e técnicos para uma orientação. 
Esta orientação, pensada como possibilitadora de intervenções livres, 
imprevisíveis, em constante mudança e renovação, aplicando respostas imediatas 
aos problemas mais imediatos, pode ir além de um simples esqueleto material, 
e delinear caminhos colectivos, objectivos comunitários, linhas gerais para a 
melhoria do todo, guias para um futuro que seja mais harmonioso e sustentável. 
Estas seriam direções orientadas para propósitos comuns, sem estrangular o 
imediatismo constante, necessário, inventivo e impossível de prever. 
As orientações do arquitecto, como estruturas não-físicas, deveriam assegurar 
a capacidade de manutenção dos espaços e a não sobreposição das liberdades 
individuais dos habitantes. Isto poderia passar pela promoção de esquemas 
auto-sustentáveis de organização e preservação das estruturas do local dentro 
da própria comunidade, quando a mesma não é assegurada pela entidade 
investidora ou pela entidade administrativa do território.
Procurar-se-ia um equilíbrio entre o colectivo e o individual, não condicionado 
pelo acesso económico ao mesmo. Deste modo, a arquitectura e o arquitecto 
funcionariam como orientadores e estruturadores, conhecedores das regras e dos 
níveis de controlo sobre o espaço, abertos ao conhecimento de cada interveniente 
que o transforma, numa aprendizagem colectiva sobre as suas possibilidades.
Estas três etapas não estão desligadas entre si, nem necessariamente encadeadas 
de forma cronológica. Ainda que nem todos os projectos consigam aplicar 
estas várias estratégias, estas também se podem sobrepor. Por exemplo, podem 
existir debates para o encontro de melhores soluções entre os participantes 

04. The acts of  the individual are totally unpredictable even for himself. But frequently these unpredictable acts are 
decisive (they define complicated processes). As far as the field of  architecture is concerned, plans are no more than 
statistical fiction (fictions which do not exist in reality) The important decision is what makes the individual, it is 
totally unpredictable. No individual, whether in physics of  particles or in Sociology, behaves according to abstract 
laws.

Friedman, Y. (2001) Entrevista con Yona Friedman/Entrevistador: H. U. Öbrist. (Vol 28), CAAM, 
Atlântica. Revista de Arte y Pensamiento. 
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50durante o processo de execução ou a auto-construção de um habitat acoplado 
a uma estrutura física de suporte, que é em si um momento de execução mas 
está associado à apropriação na fase de utilização. Cada obra e cada contexto 
responde a características específicas e apresenta desafios e problemáticas cuja 
resposta poderá não ser clara nem directa. O tempo de acção tende também 
a ser um constrangimento na aplicação das estratégias acima descritas. A 
adaptação consciente das práticas de aproximação dos participantes a cada 
circunstância poderia ser mais um dos múltiplos papéis do arquitecto, ou de 
qualquer interveniente na transformação do espaço que procure harmonizar as 
vontades dos que com ele transformam e habitam.



i/13. Sessão de co-construção no Atelier Électrique. 



52

A prática de Patrick Bouchain, arquitecto e cenógrafo francês, aproxima de forma 
inovadora o arquitecto, os usuários e os restantes participantes da intervenção, 
criando uma relação entre eles desde a fase de idealização, envolvendo e 
envolvendo-se com a comunidade onde esta se irá inserir. 
Fundou o Atelier Construire con Loic Julienne, pioneiro na transformação de 
espaços industriais em centros culturais associados às artes performativas. Estes 
arquitectos praticam uma arquitectura à qual dão o nome de Haute Qualité Humaine, 
pela sua abertura ao público, valorização da cultura, controlo e transformação 
dada pelos utilizadores ao projecto e um constante questionamento das normas 
vigentes. Desde 2009, concentram o seu trabalho no desenvolvimento de 
projectos alternativos de habitação social, bem como experiências e workshops 
com estudantes que pretendem reduzir a distância entre conhecimento e acção.
As estratégias deste arquitecto e do seu atelier, aplicadas de uma forma muito 
prática nos seus projectos, passam pelo reconhecimento de um contexto 
complexo onde se vai inserir a obra: geográfico, topográfico, político, económico, 
social, cultural; eventualmente contraditório ou problemático. Para tal, existe 
um envolvimento dos vários actores, ou intervenientes da obra, com todo o 
processo de criação e construção da mesma, criando-se uma rede de residentes, 
interessados, colaboradores, representantes políticos locais, grupos de vizinhos, 
entre outros01.
São organizados debates para tomar decisões e gerar discussões e entendimentos 
e, simultaneamente, é gerado um espaço de activação social durante o período 
de construção, que funciona como cantina, oficina e atelier, e onde os habitantes 
locais e os trabalhadores da obra se juntam e convivem. Outras acções tomadas 
incluem levar crianças e idosos a visitar a obra, promovendo o contacto e 
transmissão de saberes com o novo espaço e entre intervenientes.
Contemplando os projectos como situações, o arquitecto amplia o seu papel, 
sendo por vezes promotor, ou assessor legislativo, ou orientador, ou gestor, ou até 
programando angariações de fundos. Este atelier aplica na sua actividade acções 
que permitem conhecer melhor o individual para compreender o colectivo02, 
a par da noção de obra não-finita, que se vai nutrindo e mudando ao longo do 

01. Spatial Agency. Patrick Bouchain. Consultado a 22.04.2020 em: https://www.spatialagency.net/
database/why/political/bouchain

02. Cat, c’est en s’attachant au “petit”, au “micro”, à l’individu, que l’on peut comprendre et agir sur l’ensemble, le 
“macro”, la collectivité.

Bouchain, P. (2006). Construire autrement: Comment faire? Arles: Actes Sud. p.8

Patrick Bouchain:
Arquitectura como evento
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i/14.  Crianças visitam Le Plus Petite Cirque du monde: Centre des arts du cirque et des cultures 
émergentes.



54tempo, mantendo-se viva através da transformação.03

Para tal, usa ou contorna as regras e normas legislativas a favor das necessidades 
reais dos habitantes, economiza meios procurando fazer bom uso dos recursos 
disponíveis, empenhando-se em construir algo útil e apropriado ao contexto 
humano onde se insere.
Estas actuações e formas de fazer arquitectura primam pela interação entre os 
vários habitantes, intervenientes técnicos ou artesãos e vizinhos, aproximando 
consideravelmente os vários participantes e criando uma obra colectiva, que 
pretende fortalecer a autonomia dos locais e a sua emancipação individual e 
comunitária com poder de decisão sobre o espaço que habitam.

03. L’ouvrage doit rester ouvert, “non fini”, et laisser un vide pour que l’utilisateur ait la place d’y entrer pour s’en 
servir, l’enrichir sans jamais le remplir totalement, et le transformer dans le temps.

Bouchain, P. (2006). Construire autrement: Comment faire? Arles: Actes Sud. p.27

DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO



i/15.  La Mémé, fachada oeste.
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It is only today that the constructive form called functional has become autistic: suddenly it 
expresses nothing but itself, its form, its mode of  fabrication, its ‘function’, its muscles, or the 
solitary genius of  its author. The inhabitant, the neighbour, no longer exists. Such forms are 
therefore identical in all cultures...01

La Mémé é uma residência de estudantes de medicina da universidade de 
Louvain, em Bruxelas, cujo processo de elaboração foi pioneiro ao integrar a 
colaboração dos usuários e técnicos. 
Após um movimento de contestação dos estudantes ao plano de construção do 
campus, em 1968, Lucien Kroll é escolhido como arquitecto do novo projecto. 
Kroll tinha estudado na La Cambre em Bruxelas, uma escola que lhe lançou as 
bases para uma contestação da arquitectura como máquina de habitar. Negando 
a sua autoridade como profissional, aproximou-se das vontades dos usuários, e 
de certa forma conseguiu subverter os modos de produção comuns.02 Grande 
parte das suas obras concentra-se em França, desde habitação social, escolas, 
investigações, entre outras.
A sua obra mais icónica foi esta invulgar residência, La Mémé, assim chamada 
em referência ao epíteto da associação de estudantes de medicina que ali 
tem a sua sede. Este edifício de sete pisos alberga apartamentos comunitários 
e individuais, com lojas no piso térreo, mas a sua maior particularidade é a 
variedade entre todos os seus espaços, e a sua possibilidade de configuração. 
Utiliza-se um método modular que permite a desmontagem e movimento de 
todas as partes, exceptuando aquelas sobre as quais se apoia a estrutura e as 
infra-estruturas de água. Isto permite a rápida mudança e apropriação dos 
espaços. Simultaneamente, a própria estrutura foi sobre-dimensionada e evitou 
a regularidade, para permitir e estimular a diversidade e a transformação sem o 
perigo de sobrecarga.
A ideia base é que a individualidade destas transformações contribua para a 
variedade e qualidade dos espaços e a sua relação com os habitantes. Também 

01. Kroll, L. (2013). What is Good Architecture? OASE, 90 (Friendly Architecture.) p.30. Consultado 
a 14.01.2020 em: https://www.oasejournal.nl/en/Issues/90/FriendlyArchitecture

02. But that’s not exactly the point; in negating his authority as expert and subverting the mode of  production, Kroll 
probably got as close to the work of  social theorists Henri Lefebvre and Guy Debord as it might be possible for an 
architect to get, and in the aftermath, suffered virtual professional exile as a consequence. 

Davies, P. Lucien Kroll (1927-), The Architectural Review, 2018. Consultado a 22.04.2020 em 
https://www.architectural-review.com/essays/reputations/lucien-kroll-1927-/10034532.article

Lucien Kroll:
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i/16.  Quatro vistas do interior do piso superior da La Mémé, que era divididos entre estudantes, 
mobilados por eles e cuja formalização, no momento da sua construção, seguira as indicações dos 

futuros habitantes. 



58aos próprios técnicos da obra foi dada bastante liberdade e inclusão no processo 
de criação. 
O processo evolutivo de montagem de elementos variados numa coordenação 
modular foi apelidado pelo arquitecto de Incrementalism, numa visão do projecto 
não como criação de um objecto arquitectónico, mas de uma entidade dinâmica 
e complexa de contínuas trocas e interações. 

INCREMENTALISMO



i/17.  Plano urbano do PREVI: Projecto Piloto 1, representando os vários clusters. Cada conjunto de 
letra e número representa a proposta de um arquitecto, correspondendo a letra i aos participantes 

internacionais, e a p ao participantes peruanos.
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O projecto PREVI (Proyecto Experimental de Vivienda) foi lançado no final 
dos anos 60 como uma tentativa de dar resposta aos crescentes assentamentos 
espontâneos e deterioração de determinados sectores da cidade de Lima. Do 
conjunto de iniciativas tomadas pelo governo e pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), analisa-se, pelo interesse evolutivo das 
propostas, o Projecto Piloto 1 (PP1), coordenado por Peter Land. Destaca-se 
o estudo feito 30 anos depois, focado na apropriação e evolução das casas e 
no vínculo estabelecido com a família que as habita, realizado pela Equipo de 
Arquitectura01.
Lançou-se um concurso nacional e internacional, do qual resultaram 26 
propostas. Ainda que o objectivo inicial fosse a construcção de 1.500 vivendas 
tendo como modelo o projecto vencedor, tomou-se a decisão de construir 24 dos 
26 projectos, num total de 467 unidades de habitação. Esta resolução foi decisiva 
para o caráter heterogéneo dos bairros, provocando, através da integração de 
diferentes tipologias, uma maior riqueza e diversidade no traçado urbano, bem 
como nas diferentes respostas de desenvolvimento das unidades ditadas pelos 
usuários.
Este projecto tinha particularidades que contradiziam e reinventavam vários 
paradigmas modernos da habitação plurifamiliar em massa: uma organização de 
densidade dentro do conceito BAAD (Baixa Altura Alta Densidade), que visava: 
a criação de modelos para a futura expansão urbana; a ideia de casas-pátio com 
possibilidade de crescimento a partir da sua implantação inicial; a configuração 
urbana em clusters, dentro de um plano geral do bairro; implementação de 
espaços pedonais, ruas e praças à escala humana; métodos de construção anti- 
sísmica; e um plano paisagístico geral. Para tal, o pedido realizado aos arquitectos 
passava pela apresentação de projectos integrados numa rede de clusters, com 
unidades de crescimento por fases, com um sistema de ampliação incorporado, 
e que beneficiassem da colaboração com um engenheiro para apoio na criação e 
manutenção da resistência sísmica das estruturas. Os conceitos base do concurso 
giravam em torno da racionalização, modulação, tipificação, crescimento 
progressivo, funcionalidade e flexibilidade de usos.
Estimulava-se o uso de peças modulares pré-fabricadas para que os projectos 
pudessem ser reproduzidos e modificados a grande escala e a menor preço, 
numa lógica de produção em massa e a baixo custo. A ideia era também que as 

01. Garcá-Huidobro, F., Torriti, D. T., & Tugas, N. (2008). El tiempo construye. Time Builds. Barcelona: 
Gustavo Gili.

Proyecto Piloto 1, PREVI:
Apropriação Evolutiva

PARTICULARIDADES



i/18. Ilustração baseada na investigação de Fernando Garcá-Huidobro, Diego Torriti e Nicolás 
Tugas, demonstrando a evolução da casa da família Z do cluster projectado por James Stirling.



62intervenções posteriores de expansão das habitações pudessem também utilizar 
estas peças, mantendo a segurança estrutural dos edifícios. 
A possibilidade de crescimento evolutivo das unidades construídas demonstra 
a atenção dada às necessidades futuras do agregado familiar, facilitando uma 
melhoria gradual dos espaços que não tem de ser constrangida a priori por 
carências económicas. Esta flexibilidade permite, também, gerar rendimentos 
através do arrendamento ou transformação de espaços em pequenos negócios, 
e coloca o habitante numa posição de maior liberdade e poder sobre o próprio 
espaço. Esse poder, neste caso, consegue desvincular-se, mais do que o habitual, 
das possibilidades económicas do seu usuário.
Ao usar o conceito BAAD, além de facilitar a expansão do edifício, permitiu-se o 
uso de pátios, e respectivo acesso a céu aberto. O acesso directo desde as ruas e 
praças foi também assegurado, estimulando uma ligação com o espaço público 
e entre vizinhos e uma maior maleabilidade, uma vez que o espaço disponível 
para intervenção não estava limitado por um outro apartamento encaixado em 
cima, e existia portanto um espaço vertical virtual que podia ser apropriado 
livremente, ou quase, tendo em conta as suas limitações estruturais.
A instabilidade política teve impacto no desenvolvimento do projecto. A 
concepção do PREVI tinha sido acordada com um governo democrático, que 
deixou de o ser após o golpe militar de 1968. Ainda que a direcção do Banco 
de Vivienda de Perú fosse substituída, bem como os responsáveis pelo projecto 
PREVI, o compromisso foi ratificado pelo novo governo, com alguns atrasos 
e ajustes. Estas convulsões políticas estiveram na base de uma deterioração 
da relação do projecto com o Estado, provocando uma descontinuidade nos 
processos de assessoria para as ampliações dos edifícios, e remetendo a um 
maior esquecimento a importância da experiência, que viria a ser resgatada 
anos mais tarde, na análise das dinâmicas evolutivas ocorridas através de 30 anos 
de vivência do bairro.
A falta de acompanhamento e assessoria na evolução do tempo de vida do 
projecto teve como consequência sobretudo um maior risco estrutural de 
algumas casas, cujos habitantes, não tendo acesso ao conhecimento de como 
transformar o espaço segundo as diretrizes ditadas pela colaboração com os 
arquitectos e engenheiros, intervieram no aumento das dimensões e pisos do 
imóvel de um modo inseguro a nível de segurança sísmica.
A flexibilidade planeada para o PREVI foi, talvez, a sua mais realista e eficiente 
característica para se integrar na cidade, criando património ao longo do seu 
tempo de ocupação, bem como a sua organização viária perimetral com ligações 
e estacionamentos estratégicos, onde a rua pedonal se assume como ligação 
entre vizinhos, pontuada pelas praças onde se abre a possibilidade de espaço 
comunitário e de partilha. A sua possibilidade de crescimento e ampliação, tida 
como requisito inicial, acabou por assumir rédeas próprias, tendo em conta a 
ausência do acompanhamento planeado. 
As expressões da apropriação directa dos habitantes assumem o papel de 
camadas de arquitectura, de colagens de um novo vernacular aplicado às 
ideias da arquitectura instruída do século XX, abrindo caminho para novas 
interpretações das formas humanas de criar e habitar o espaço. Este projecto 
é uma referência no que toca à integração da arquitectura e planeamento nas 
dinâmicas de apropriação e necessidades de adaptação da habitação de baixo 
custo. O tempo demonstrou a incorporação do bairro na cidade consolidada, 
através de uma dinâmica de crescimento gradual onde, além de ultrapassar os 
limites habitualmente impostos pela escassez, foi até possível para o agregado 
familiar criar mais valias económicas para si mesmo, valorizar a sua propriedade, 
o bairro e, em última instância, a cidade.02 Através do estudo realizado 30 anos 
depois03, a Equipo de Arquitectura analisou as etapas de evolução das unidades, 

02. Por ello, entender la vivienda como una plataforma de transformaciones permite abordar el problema desde la 
óptica de un proceso incremental, donde la intervención del habitante puede producir una valorización de la propiedad, 
el barrio, la propia ciudad y, en última instancia, las inversiones estatales. 
Garcá-Huidobro, F., Torriti, D., Tugas, N. (2005). PREVI Lima: 35 años después. ARQ, 56, p. 72 

03. Garcá-Huidobro, F., Torriti, D. T., & Tugas, N. (2008). El tiempo construye. Time Builds. Barcelona: 
Gustavo Gili.
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64tendo em conta que mais do que um usuário, os habitantes eram grupos 
familiares diversos em constante mudança e progressão, capazes de integrar e 
adaptar os espaços às suas necessidades, diferenças e evoluções geracionais. A sua 
publicação04 lança, assim, as bases para um maior entendimento do potencial 
existente entre o jogo de decisões arquitecto-habitante, e a possibilidade evolutiva 
e proveitosa da projecção de espaços “em aberto”, que aceitam, e integram, as 
suas futuras alterações.      
El proceso de transformación que llevaron a cabo cada una de las familias pone de manifiesto 
que, en el fondo, la vivienda y la urbanización originales son sólo la etapa cero, el soporte de 
una obra colectiva.05 

04. La comprensión de este patrón demanda pensar más que en un usuario en un grupo familiar diverso y dinámico 
en el tiempo. Garcá-Huidobro, F., Torriti, D. T., & Tugas, N. (2008). El tiempo construye. Time Builds. 
Barcelona: Gustavo Gili.

05. Fernando Garcá-Huidobro, D. T. T., Nicolàs Tugas. (2005). PREVI Lima: 35 años después. 
ARQ, 56, p.72
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Se historicamente o papel do arquitecto, como técnico e mestre da organização 
do espaço, era projectar - a pedido de apenas um habitante ou entidade - grandes 
monumentos icónicos, grandes obras para o divino, ou para um usuário de 
grande poder e importância, com as convulsões e revoluções, arquitectónicas e 
não só, do século XX, o seu papel foi democratizado. Agora ele projectava para 
todos e, numa generalização fruto de um pensamento racionalizado e universal, 
para o usuário-médio. Mas cada usuário, não sendo médio mas sendo único, 
adaptou as ofertas dos arquitectos a si e às suas necessidades, ao longo dos anos. 
Paralelamente, a arquitectura feita por aqueles que não eram arquitectos 
começou a ganhar destaque na discussão sobre qual deveria ser o posicionamento 
do arquitecto, e a quem a sua criação se dirigia. Interroga-se onde estaria o 
encontro entre os conhecimentos do arquitecto e as apropriações do habitante, 
a harmonia entre as formas modernas e a tradição vernacular, entre os planos e 
as intervenções imediatas. A arquitectura feita pelo arquitecto já não representa, 
necessariamente, um valor em si mesma. A consciência de ser apenas mais um 
contributo no jogo de dinâmicas que convoca o habitar humano emerge, e 
procuram-se metodologias integradoras, sustentáveis, para o benefício comum. 
Como aproximar o trabalho do arquitecto, organizador profissional de espaços, 
das vontades da diversidade humana, habitante profissional do mundo?
Não existindo uma resposta clara, a revalorização da arquitectura como um 
processo - integrado nas vontades de quem o vai habitando - abre rumo para 
um maior entendimento entre os participantes nas transformações do espaço. 
As colaborações entre estes participantes, nos quais se inclui o arquitecto e todas 
as suas possibilidades de actuação, podem dar-se em várias fases do processo, 
procurando operar em sinergia entre si e beneficiando-se mutuamente. 

/ROTA
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RESPIGA

Nature operates according to a system of  nutrients and metabolisms in which there is no such 
thing as waste. A cherry tree makes many blossoms and fruit to (perhaps) germinate and grow. 
That is why the tree blooms. But the extra blossoms are far from useless. They fall to the 
ground, decompose, feed various organisms and microorganisms, and enrich the soil. Around 
the world, animals and humans exhale carbon dioxide, which plants take in and use for their 
own growth. Nitrogen from wastes is transformed into protein by microorganisms, animals, and 
plants. Horses eat grass and produce dung, which provides both nest and nourishment for the 
larvae of  flies. The Earth’s major nutrients - carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen- are cycled and 
recycled. Waste equals food.01

01. William MacDonough, M. B. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. New 
York: North Point Press, p. 92.
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Não é novidade o forte impacto da construção na problemática ambiental 
revelada nas últimas décadas, nem tão-pouco a urgência em desacelerar 
o uso de recursos naturais que vem ganhando volume desde a Revolução 
Industrial, a massiva produção de resíduos não-degradáveis e o seu lançamento 
indiscriminado na natureza, e excessiva libertação de gases com efeito de estufa 
que provocam o aquecimento global.
A discussão desta problemática estende-se já há muito mais que algumas 
décadas, com Thomas Malthus em 1798 afirmando que o poder de crescimento 
da população humana se sobrepunha à capacidade da terra em produzir 
subsistência para essa mesma população01, e associando-se os ascendentes do 
movimento conservacionista à obra de John Evelyn sobre a conservação de 
florestas para a manutenção da sua capacidade de regeneração02, já na segunda 
metade do século XVII. A preocupação de preservar os espaços naturais era 
um assunto presente no XIX, quando apareceu a primeira ONG dedicada à 
protecção do ambiente, Sierra Club.  
A abordagem ao tema foi variando ao longo do tempo, evoluindo desde 
a simples conservação dos espaços naturais a uma discussão mais ampla, 
incluindo as consequências prejudiciais de substâncias sintéticas usadas a 
grande escala, como é exemplo a publicação de Silent Spring03. Este livro foi 
um ponto de viragem no debate ambiental, conseguindo banir o uso de D.T.T. 
(primeiro pesticida moderno) nalguns países, ao demonstrar cientificamente 
os seus efeitos prejudiciais à saúde humana e animal de forma acessível, e 
motivando a contestação sobre a libertação de elementos e compostos tóxicos 
nos ecossistemas, como o caso dos CFC’s que destroem a camada de ozono, 
ou a libertação excessiva de gases de efeito de estufa que provocam drásticas 
alterações climáticas.
Retomou-se a problemática da limitação de recursos para serviço de uma 
crescente população, com The Population Bomb de Paul Ehrlich (1968) e The Limits 
to Growth, encomendado pelo Club of  Rome em 197204. Esta última publicação 

01. Malthus, T. (1798) An Essay on the Principle of  Population. Londres: St. Paul’s Church-Yard

02. Evelyn, J. (1662). Sylva or a Discourse of  Forest Trees. Londres: Arthur Doubleday & Company 
Limited.

03. Carson, R. (1962). Silent Spring. Greenwich: Crest Books. 

04. Donella H. Meadows, D. L. M., Jorgen Randers, William W. Behrens III. (1972). The limits to 
growth. New York: Club of  Rome. 
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72teve forte visibilidade, simulando através de um modelo matemático o impacto 
do crescimento da população mundial, da industrialização, da poluição, da 
produção de alimentos e do esgotamento de recursos. A excessiva acumulação de 
resíduos, a contaminação dos bens hídricos, a degradação da camada de ozono, 
o aquecimento global… foram algumas das preocupações que foram surgindo 
ao longo dos anos através de estudos científicos e uma maior percepção dos 
fenómenos naturais afectados pela acção humana e a sua crescente produção.
No final do século XX uma série de encontros, metas e propostas mundiais 
foram surgindo, tentando responder à crescente preocupação ambiental. A 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ou Conferência de 
Estocolmo, foi a primeira grande reunião organizada pelas Nações Unidas em 
1972, marcada pela divergência entre países desenvolvidos, que defendiam a 
redução do ritmo de industrialização, e países em vias de desenvolvimento, que 
não queriam ver as suas oportunidades de alcançar maior riqueza e melhores 
níveis de vida comprometidas. 
Formou-se a World Commission on Environment and Development, posteriormente 
apelidada comissão Brundtland, que lançou em 1987 Our common future, relatório 
que definia os termos para o desenvolvimento sustentável e a necessidade deste 
ser ambientalmente equilibrado. Em 1992 reuniram-se no Rio de Janeiro 167 
países para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
encontro a partir do qual se lançaram vários objectivos para uma eficiência 
ecológica e económica, criticado por alguns pela ausência de acordos realmente 
vinculativos. O sétimo dos oito Millennium Development Goals05, lançados como 
compromissos para o ano de 2015 pelas Nações Unidas na viragem do século, 
era assegurar a sustentabilidade ambiental. A reelaboração destes objectivos, 
através dos Sustainable Development Goals06 para 2030, contém pelo menos seis das 
dezassete metas directamente relacionadas com problemas ambientais, e outras 
três ou mais com ligações a este tipo de questões. 
Um marco histórico foi o Acordo de Paris em 2015, um tratado para a redução 
das emissões de gases de efeito de estufa, na sequência do Protocolo de Kyoto em 
1997. Teve a inédita participação de todos os países do mundo, exceptuando 
apenas a Síria, no meio de uma violenta guerra civil, e a Nicarágua, que acabou 
por ratificar mais tarde, e cuja decisão inicial de não entrar era baseada na 
crença de que o mesmo não era suficientemente ambicioso. Tal como defendido 
por este país, o acordo gerou controvérsia por ser considerado por muitos 
insuficiente, dado ser baseado na vontade voluntária dos países e a sua aceitação 
internacional e, por isso, dependente das suas flutuações políticas e interesses 
internos. O anúncio da saída dos EUA, em Julho de 2017, corrobora as lacunas 
levantadas.  
É amplamente difundido o Earth Overshoot Day, o dia em que o consumo humano 
esgota os recursos da terra para esse ano, divulgado pela Global Footprint 
Network. Esse dia tem vindo a ocorrer cada vez mais cedo, tendo-se assinalado 
em  2019 a 29 de Julho, o mais cedo até à data.
Este eventos ocorrem da percepção de que as soluções exigem um 
reconhecimento e cooperação globais para serem eficazes, uma vez que o planeta 
funciona como um ecossistema e todas as suas partes têm influência no todo. 
O progresso ambiental de uma pequena parte do mundo é positivo, mas não 
suficiente para uma melhoria efectiva. Por um lado, frequentemente os países 
com maior produção e industrialização são analogamente os mais poluentes, 
se não aplicarem ainda uma mudança efectiva de práticas. Por outro, as noções 
para um desenvolvimento global sustentável incluem a aplicação de soluções 
ecológicas nos processos de desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, 
que não deveriam replicar os caminhos ambientalmente negligentes percorridos 
anteriormente pelos outros países. 

05. United Nations.We Can End Poverty. Millennium Development Goals and Beyond 2015 . Consulta a 
12.08.2019, em: https://www.un.org/millenniumgoals/

06. 6. Clean Water and Sanitation; 7. Affordable and clean energy; 11. Sustainable cities and communities; 12. 
Responsible production and consumption; 13. Climate action; 14. Life underwater 
United Nations. Sustainable Development Goals. Consulta a 15.08.2019, em: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/
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74Ainda assim, o debate nunca foi e continua a não ser consensual. Várias facções 
mundiais descredibilizam estes problemas, ou desvinculam a acção humana da 
causa dos mesmos. Desde simples cepticismo a lobbys económicos ou agendas 
políticas, várias razões mantêm o mundo em desacordo sobre o tema07. 
Paralelamente, as soluções aplicadas não são, de modo algum, sempre unânimes, 
mesmo que as várias partes que discordam sejam conscientes da necessidade de 
um modelo sustentável de desenvolvimento. Um exemplo possível desta discussão 
latente é a implementação a larga escala de algumas tecnologias produtoras 
de energia renovável, que chegam a interferir e até danificar gravemente o 
ecossistema onde são implementadas08. Outro é a utilização da reciclagem como 
estratégia única para a diminuição de resíduos poluentes, sem ter em conta os 
limites deste método ou sem reduzir a produção de resíduos em primeiro lugar09.
A consciencialização ambiental e aplicação de métodos sustentáveis não são 
ainda recorrentes na prática arquitectónica. Não obstante, no modelo de 
construção usual, uma grande parte dos processos têm um elevado impacto 
ambiental: a extracção das matérias primas, a produção dos materiais, o 
transporte dos mesmos, o momento da construção da obra, os seus inúmeros 
desperdícios residuais, o uso da construção, e finalmente a sua demolição. Esse 
impacto nem sempre é considerado na concepção e nas decisões que dão forma 
ao edificado.
Actualmente, tendo em conta que os edifícios e a sua construção ocupam 36% 
da energia global e 39% das emissões de CO²10, é urgente a redução destas 
emissões para ultrapassar a crise climática, permitindo um desenvolvimento 
sustentável para o planeta. Esse desenvolvimento caracteriza-se por uma resposta 
às necessidades contemporâneas que simultaneamente não comprometa as 
respostas das gerações futuras11. A subida das temperaturas provocada pela 
libertação excessiva de gases de efeito de estufa resulta na exagerada retenção de 
infra-vermelhos dentro da atmosfera, provocando alterações climáticas com 
sérias consequências sobre a vida na Terra. Um desenvolvimento que continue 
a produzir uma quantidade tão grande deste tipo de gases não é, portanto, 
sustentável.
A produção de betão, por exemplo, é responsável por 8% das emissões de CO² 
a nível mundial12. Não obstante, é o segundo recurso mais consumido a nível 

07. A mais recente Cimeira do Clima das Nações Unidas, COP25, demonstra a falta de 
entedimento mundial sobre a problemática. Países com um grande impacto nas emissões, como a 
Austrália, os EUA e o Brasil levantaram obstáculos ao acordo, e as decisões alcançadas não foram, 
segundo a presidente da cimeira, adequadas à urgência da situação.
Ver artigo: Carvalho, P. (2019, Dezembro 15). Um Acordo Com Sabor Amargo Na Cimeira Do Clima. 
Mercados De Carbono Ficaram De Fora. Público. Consulta a 06.01.2020, disponível em: https://www.
publico.pt/2019/12/15/mundo/noticia/brasil-travou-temporariamente-acordo-cop25-1897401.

08. É o caso das centrais hidroeléctricas, cujo impacto no património natural e cultural num amplo 
raio da sua localização é completamente afectado e transformado, sendo defendido que nalgumas 
situações as perdas são maiores que os ganhos energéticos.
Ver: Cóias, V. (2014). As barragens ou os rios? Pedra & Cal. Conservação & Reabilitação, 56. 
pp.6-8 

09. Somerville, M. (2016) Yes, You Recycle. But until You Start Reducing, You’re Still Killing the Planet. 
The Guardian. Consulta a 07/01/2020, disponível em: https://www.theguardian.com/
lifeandstyle/2016/jan/19/eco-friendly-living-sustainability-recycling-reducing-saving-the-planet.

10. Buildings and construction together account for 36% of  global final energy use and 39% of  energy-related 
carbon dioxide (CO2 ) emissions when upstream power generation is included. Progress towards sustainable buildings 
and construction is advancing, but improvements are still not keeping up with a growing buildings sector and rising 
demand for energy services. The energy intensity per square meter (m2) of  the global buildings sector needs to improve 
on average by 30% by 2030 (compared to 2015) to be on track to meet global climate ambitions set forth in the 
Paris Agreement.
Dados do UN environment (2017) Global Status Report 2017: Towards a zero-emission, efficient and resilient 
building and construction sector.  

11. Definição de Sustainable Development pela World Commission on Environment and Development, 
posteriormente designada por Brundtland Commission, em1983. 

12. Lehne, J.; Preston, F. (2018) Making Concrete Change: Innovation in Low-Carbon Cement and Concrete.
Cambridge: Chatam House, The Royal Institute of  International Affairs. p.5 
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76planetário depois da água13. 
A emissão de gases geradores de efeito de estufa não é o único problema ambiental 
levantado nos processos actuais do sector da construção. Outro procedimento  
que, a larga escala, tem graves consequências é a extracção de matérias primas, 
danificando ecossistemas e podendo provocar a extinção das próprias matérias 
em si, se não for feita com limitações e de forma controlada.
O excesso de resíduos não aproveitados e a consequente acumulação e possível 
contaminação dos ecossistemas tem sido outro dos problemas associados à 
construção. 
A consciência desta problemática é cada vez maior, e vários esforços estão a 
ser postos em prática para um uso racional de recursos, para a criação de uma 
economia circular e descarbonização da mesma. Ainda assim, a mudança das 
práticas na construção deve ser o mais extensa e rápida possível, procurando 
aplicar modelos diferentes, acessíveis a nível global, na busca dos modos mais 
eficazes de construir em harmonia e com o menor impacto no ambiente onde se 
inserem, o planeta.    
A responsabilidade individual na mudança global é necessária. Tendo em 
conta o papel do técnico, arquitecto ou projectista na formalização do mundo 
habitado, é essencial a adopção da responsabilidade ambiental nas acções dos 
mesmos. As decisões de projecto são indispensáveis para a redução do impacto 
do espaço construído14. 
O momento operativo de um edifício pode ser extremamente poluente, e é 
a forma como está concebido que tem o principal papel como ampliador ou 
redutor deste factor. O modelo de construção passiva15, por exemplo, propõe 
uma alta eficiência energética, sem aumentar o preço da edificação e diminuindo 
o preço da operação do edifício, através da concepção inicial do mesmo.
Mas a eficiência energética de um edifício não é a única característica na qual o 
arquitecto pode actuar. A escolha e a origem dos materiais, as preocupações com 
os seus métodos de transporte e aplicação, o futuro dos seus resíduos, os possíveis 
esquemas de recuperação de água e energia e a própria vida útil e flexibilidade 
do projecto às suas imprevisíveis demandas futuras fazem parte de um vasto 
campo de decisões que podem ser tomadas de forma muito mais sustentável. 
As escolhas pessoais devem ser cada vez mais conscientes do problema que 
se avoluma mas, sobretudo, as escolhas profissionais têm de ser cada vez mais 
cientes da sua grande responsabilidade ambiental.
Ainda que os avanços tecnológicos e científicos no sentido de melhorar estes 
aspectos do desenvolvimento sejam essenciais, é também possível implementar 
maneiras simples e acessíveis de tornar os processos construtivos mais 
sustentáveis e, simultaneamente, manter ou reduzir os seus custos, do ponto de 
vista ecológico e económico. Livros como Use Less Stuff: environmental solutions for 
who we really are (Lilienfeld, 1998) ou Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make 
Things (MacDonough, Braugart, 2002) propõem, já há mais de uma década, 
mudanças de paradigma bastante simples e eficientes, não só a nível individual 
mas também para o sector económico e empresarial.
A nível arquitectónico estas lógicas aplicam-se de várias formas, como a 
recuperação e aplicação de resíduos na construção, a escolha cuidadosa de 
materiais, tendo em conta a sua origem, produção, ciclo de vida e descarte; 
bem como a eficiência das suas propriedades no conjunto do espaço construído 
e o objectivo que desempenham; favorecer o restauro e reconstrução sobre a 
demolição e descarte; privilegiar materiais e técnicas locais que se adaptem de 
forma sustentável à realidade contemporânea, clima e necessidades. Importa 
procurar uma solução particular e holística para cada projecto, tendo em conta 

13. Rodgers, L. (2018, Dezembro 17) Climate Change: The Massive Co2 Emitter You May Not Know 
About. BBC News. Consulta a 06/01/2020, disponível em: https://www.bbc.com/news/science-
environment-46455844?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

14. Design is based on the attempt to fulfill human needs in an evolving technical and cultural context.
MacDonough, W., Braugart, M. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. New 
York: North Point Press. p.180

15. Associação Passivehaus.(2019) Manifesto Passive House Para Todos. Consultado a 07.11.2019, 
disponível em: http://passivhaus.pt/noticias/anexos/3%20-%2020190722_manifesto_phpt.pdf
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78as variantes a que cada local é sujeito e aplicar os métodos mais equilibrados 
com o ambiente. 
A evolução da discussão para um amplo campo temático, a busca de soluções 
acessíveis mas que provoquem mudanças paradigmáticas, a necessidade de 
gerar desenvolvimento sustentável global, levaram à criação de uma série de 
estratégias simples, integrais e economicamente acessíveis, baseadas na metáfora 
de que desperdício é alimento16, isto é, na ideia de revalorizar o resíduo que, afinal, 
ainda é útil.
Estas estratégias implicam uma gestão diferente, onde são necessárias redes 
de recolha e armazenamento, com uma cuidadosa organização de pequena 
para grande escala. A própria maneira de planear e projectar espaços pede 
um pensamento alternativo, com a formalização tendo em conta a priori os 
materiais disponíveis e a respectiva aplicação mas, simultaneamente, sem perder 
a orientação sustentável futura.
Estas estratégias serão discutidas mais adiante e, a partir de uma perspectiva 
de experiência prática, confrontadas com as experiências vivenciadas com o 
colectivo RE em Valparaíso.

16. Waste equals food
MacDonough, W., Braugart, M. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. New 
York: North Point Press. p.92
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São várias as estratégias e os termos aplicados na busca de um desenvolvimento 
ambientalmente mais sustentável, tendo em conta a redução de resíduos 
libertados na natureza e da extração de matérias-primas da mesma.
Um dos slogans mais amplamente difundido, que integra várias acções, é a dos 
três “R”: Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Estes três conceitos, colocados por ordem 
de prioridade, são uma primeira proposta da inclusão do ciclo de vida nas 
estratégias de eliminação de resíduos. Ainda assim, compõem uma divisa muito 
simplificada, cujo conteúdo tem vindo a ser mais desenvolvido.
O conceito na base destas estratégias é o Life Cycle Thinking01, isto é, ter em conta 
todo o ciclo de vida do produto em termos do seu impacto ambiental, desde 
que os seus componentes são extraídos da natureza até à sua eliminação e 
descarte, passando pela produção, manufactura, distribuição, uso, reutilização, 
reciclagem, recuperação energética, entre outras processos.
Na minimização do impacto ambiental dos resíduos, uma primeira estratégia 
básica é a redução da criação de resíduos, e portanto da produção massiva de 
produtos, associado a uma redução do consumo excessivo e de mudança de um 
quotidiano onde os objectos são usados e descartados, os edifícios construídos e 
demolidos, os materiais aplicados e rejeitados. 
Neste caso, a recuperação arquitectónica de espaços pré-existentes tenderá a ser 
mais sustentável que a demolição dos mesmos, reduzindo assim a quantidade de 
novas construções. A dupla de arquitectos Lacaton & Vassal aplica este princípio 
em muitas das suas obras, chegando até a não construir nada, por decidir que 
nada era necessário acrescentar02.
Tendo também em vista a redução da criação de resíduos, outra estratégia 
elementar é a reutilização. Dentro desta ideia, surge o conceito de Upcycling, que 
se baseia na reutilização de um material, devolvendo-o a uma etapa inicial do 
seu ciclo de vida, como o nome indica. O objectivo será criar um produto com 
mais valor adquirido do que tinha inicialmente. Aparece como contra-proposta 
do chamado Downcycling, onde o produto reciclado perde qualidades materiais e 
valor. É um conceito que integra teorias mais amplas como a presente nos livros 

01. Comissão Europeia (2010) Life Cycle Thinking and Assessment for Waste Management. EU publications. 
Consultado a 20.12.2019 em: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92b3f3ea-
4a33-4c2b-a369-68b2ea0e40ad

02.Ver projecto na Praça Léon Auoc em Bordeaux. Foram convidados a embelezá-la e, após uma 
cuidada observação, os arquitectos decidiram que ela já era bela, e decidiram não fazer nada, para 
além de uma comum manutenção.
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82Cradle to Cradle03 (2002) e The Upcycle (2013) de Michael Braungart e William 
Mcdonough ou em vários livros de Gunter Pauli, como Upsizing (1998) e The Blue 
Economy (2015). Inclui-se como um importante processo presente na Economia 
Circular. Uma das formas mais recorrentes de Upcycling contemporâneo seria 
a tendência da recuperação de contentores de mercadoria como espaços 
habitaveis, reinventando de mil e uma maneiras a sua função.
Outra estratégia, amplamente difundida, é a separação e reciclagem de resíduos. 
Através deste processo industrial, as propriedades de alguns resíduos específicos 
(plásticos PET04, garrafas de vidro, alguns tipos de alumínio, de cartão, de cobre, 
entre outros) são transformadas, criando um novo material. Existe uma grande 
variedade de produtos para construção com estas características, como tijolos 
de plástico reciclado, placagens de derivados do alumínio ou revestimentos de 
rolhas de cortiça recicladas, entre outros.
Ainda assim, uma eficiência ecológica baseada apenas na reciclagem como 
processo de gestão de resíduos tem bastantes desvantagens. O material perde 
qualidades ao ser reciclado, reduzindo, assim, parte do seu valor, ou exigindo o 
acrescento de aditivos para cumprir a sua função. O gasto energético e de recursos 
na transformação do material torna o processo mais poluente e dispendioso. As 
toxinas ou químicos sintéticos prejudiciais, presentes no material, continuam a 
ser libertados na natureza e, se o produto não estiver previamente pensado para 
ser reciclado, pode até ser mais poluente na sua nova vida do que seria se fosse 
descartado05. 
A reciclagem é uma técnica necessária e importante na construção de um 
sistema sustentável, mas não pode ser aplicada como solução única nem 
aliviar a preocupação pelo tema, uma vez que sozinha tem um impacto muito 
limitado. 
Na complexidade que compõe o espaço habitado, frequentemente estas várias 
acções entrelaçam-se e misturam-se. Existem inúmeras maneiras de diálogo 
entre necessidades e problemas, para responder de forma eficiente ao problema 
ambiental e ao desperdício de recursos: a recuperação de edifícios, que não 
é apenas reduzir a quantidade de materiais que vão ser necessários para a 
criação do novo espaço, mas também reutilizar uma estrutura pré-existente; a 
reutilização de pedras ou tijolos ou outros materiais previamente existentes num 
espaço para a construção de outro, que é recorrente ao longo da história; a 
aplicação de materiais reciclados, aliada a um projecto pensado para o menor 
gasto energético durante a utilização, associado a um estudo climatérico do 
interior que possa beneficiar da recuperação das águas usadas… Estes são 
exemplos genéricos deste amplo campo de possibilidades. A mistura de vários 
destes procedimentos tem a capacidade de aumentar o potencial arquitectónico 
e ecológico da obra.   
Tendo em conta esta ideia, em 2008 a União Europeia propõe uma hierarquia 
de cinco níveis para a sua política de resíduos, na revisão da European Waste 
Framework. O propósito seria obter o máximo possível de benefícios práticos de 
um produto, gerando a quantidade mínima de desperdício. Estes níveis são, por 
ordem de maior prioridade: a prevenção (onde se reduz ao máximo a criação de 
resíduos), a reutilização (onde se dá uma segunda vida aos produtos), a reciclagem 
(operação onde os resíduos são reprocessados em novos produtos, materiais ou 
substâncias, incluindo compostagem e excluindo a incineração), a recuperação 
(incluindo recuperação energética e outras) e o descarte (o menos poluente dentro 

03. A expressão Cradle to Cradle (do berço ao berço) vem posicionar-se em contra da ideia linear 
cradle to grave (do berço ao túmulo), quando aplicada à vida útil de uma matéria, e associa-se à ideia 
de Upcycling. 
MacDonough, W., Braugart, M. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. 
New York: North Point Press.

04. PET - Polímero termoplástico usado principalmente em garrafas e fibras para tecelagem.

05. Just because a material is recycled does not automatically make it ecologically benign, especially if  it was not 
designed specifically for recycling. Blindly adopting superficial environmental approaches without fully understanding 
their effects can be no better- and perhaps even worse than doing nothing.   MacDonough, W., Braugart, M. 
(2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. New York: North Point Press. p.56
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84das possibilidades disponíveis, incluindo aterros sanitários e incineração)06.
Ainda assim, entende-se que nenhum destes procedimentos é completamente 
eficiente por si mesmo, sendo necessário não desprezar nenhum deles mas 
também não se contentar apenas com a implementação de um ou dois. Neste 
sentido, um modelo cada vez mais difundido é o da economia circular que, não 
se limitando à redução dos impactos negativos causados pela economia linear 
vigente, propõe uma mudança sistémica, envolve várias estratégias e provoca 
um desperdício residual muito menor.
Os seus três princípios07 são a eliminação de resíduos e poluição, a manutenção 
de produtos e materiais em ciclos de uso e a regeneração dos sistemas naturais. 
Para tal, propõe um esquema de ciclos de retroalimentação, dividido em ciclos 
técnicos, que incluem produtos, componentes e materiais, e ciclos biológicos, 
dos quais fazem parte os alimentos e os materiais de base biológica. Esses ciclos 
incluem estratégias de upcycling e reutilização, reciclagem, e são apoiados por 
uma transição para fontes renováveis de energia. Privilegia a recuperação de 
materiais e produtos, estendendo a sua vida útil o máximo possível, desde as 
transformações mais simples (partilha, reparação) às mais complexas (reciclagem), 
favorecendo as primeiras pela sua maior eficiência ecológica e económica. 
O modelo defende uma noção de crescimento sustentável, resiliente a longo 
prazo, com aplicação tanto a nível local como global, promovendo oportunidades 
económicas e de negócios, mas dissociando-as do consumo de recursos finitos, o 
que provoca benefícios sociais e ambientais para toda a sociedade.
Mesmo tendo em conta todo o processo de extracção, produção, transporte, 
aplicação, uso e descarte de determinada matéria, e ainda que se orientem os 
esforços no sentido de que este ciclo seja o mais sustentável possível, o caminho 
para um mundo ecologicamente são e funcional tem de ser global e holístico. 
Quanto mais estratégias funcionem em conjunto, em sistemas retroalimentados 
e interligados, à imagem dos ecossistemas naturais, mais eficientes e sustentáveis 
se irão tornar.  É interessante o conceito Superuse, dos análogos Superuse Studios 
(antigos 2012 Architecten), que defende uma recuperação e reutilização integral, 
não apenas limitada aos materiais, mas também no fornecimento de energia, 
recursos humanos, água, transporte e comida08.

06. União Europeia (2008) European Waste Framework Directive. Consultado a 09.10.2019, disponível 
em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

07. Ellen Macarthur Foundation (2019) Circular Economy: Three Principles. Consultado a 09.10.2019 
disponível em: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

08. A prática deste grupo será aprofundada nesta dissertação na página 94.
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 i/21. Esquema da transformação de objectos residuais em novos objectos
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Tendo em conta a brutal desigualdade económica da humanidade, 
especialmente a escassez de acesso a recursos de uma parte considerável da 
mesma, e o carácter global da problemática ambiental, considera-se que é 
necessário a implementação de práticas construtivas que sejam simultaneamente 
ambientalmente sustentáveis, economicamente acessíveis e socialmente 
pertinentes. 
Cingindo a problemática ao desperdício de matéria residual, uma forma 
inteligente de reduzir os custos de uma obra e simultaneamente reduzir o seu 
impacto ambiental, é a utilização de desperdícios como material de construção. 
Com este passo é possível provocar menos resíduos, menos extracção de matéria 
da natureza e menos energia gasta na produção do material. A essa acção de 
revalorizar e reusar o que seria desperdiçado, dar-se-á o nome de respiga.
O conceito de respiga01 remete para a recolha das sobras da colheita que ficam 
nos campos depois da ceifa. De modo análogo, num sistema que gera enormes 
quantidades de desperdício material, é possível armazenar e utilizar estes 
desperdícios, que passam a ser matéria prima.
Existem várias vantagens neste processo. Em primeiro lugar, ao recuperar os 
materiais desperdiçados, diminui-se a quantidade de resíduos despejados na 
natureza e o impacto ambiental que teriam se fossem reduzidos através da 
sua incineração, procedimento que liberta não só gases de efeito de estufa mas 
também gases tóxicos02. Por outro lado, prolongar a vida útil de um material 
será também geralmente mais rentável tendo em conta os custos de extracção 
de uma nova matéria da natureza, e os possíveis custos de produção de um 
material composto. Ao mesmo tempo, o próprio impacto ambiental dessa 
extracção e produção seria evitado. Além disso, é um processo que não requer 

01. Respigar: Apanhar (as espigas que ficaram no campo, depois de ceifado); Apanhar aqui e além; recolher; compilar; 
coligir; Fazer a respiga (na madeira).
(2003-2019) Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora. Consultado a 31.01.2019,  
disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/respigar

02. Another waste reduction strategy is incineration, which is often perceived as healthier than landfilling and is praised 
by energy efficiency proponents as “waste to energy.” But waste in incinerators burns only because valuable materials, 
like paper and plastic, are inflammable. Since these materials were never designed to be safely burned, they can release 
dioxins and other toxins when incinerated. In Hamburg, Germany, some trees’ leaves contain such high concentrations 
of  heavy metals from incinerator fallout that the leaves themselves must be burned, effecting a vicious cycle with a 
dual effect: valuable materials, such as these metals, bioaccumulate in nature to possible harmful effect and are lost to 
industries forever. 
MacDonough, W., Braugart, M. (2002). Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. 
New York: North Point Press. p.62
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 i/22. Esquema simplificado da reutilização indirecta de um material ou componente



88necessariamente tecnologias complexas ou grandes investigações científicas. 
Pode ser uma simples mudança de métodos, com desafios que passam pela 
organização, recolha, armazenamento e criatividade. 
Em suma, respigar será a actividade de recuperar matérias que seriam 
consideradas desperdícios, lixo, e usá-las como matéria prima ou bem de 
consumo.
Existem inúmeros exemplos desta prática em vários campos da actividade 
humana. Desde a respiga de alimentos de mercados, feiras e mercearias que 
seriam descartados, por fim de prazo de validade, mas que ainda é possível 
consumir, ao chamado dumpsterdiving, praticado por muitas pessoas em situação 
de precariedade e não só, onde se recolhe produtos de todo o tipo que ainda 
estão em bom estado, directamente dos contentores de resíduos; desde a doação 
e venda de roupa, mobiliário e outros utensílios, à criação de novos objectos, 
artísticos, ou de uso quotidiano, ou até máquinas caseiras ou mobiliário, através 
de objectos e materiais descartados. No filme Les glaneurs et la glaneuse (2000), Agnès 
Varda persegue as actividades dos glaneurs, ou respigadores, contemporâneos, 
reflectindo sobre esta ideia e a sua marginalidade.
A nível da construção, vários assentamentos são exemplos de respiga, sendo 
esta prática rapidamente identificável nos espaços onde predomina uma maior 
precariedade económica. A inventividade e identificação de possibilidades 
de materiais que, noutro contexto, não possuem qualquer valor, marca essas 
intervenções. 
Historicamente, os excedentes de produção permitiram as trocas comerciais, e 
promoveram o desenvolvimento e enriquecimento de muitíssimas culturas. A 
abundância deste excedente permitiu que houvessem sobras e, consequentemente, 
respiga. Mas, no extremo, a produção massiva contemporânea descarta produtos 
quer as suas propriedades ainda se mantenham ou não, numa produção 
igualmente massiva de resíduos com um enorme impacto ambiental. Existe 
uma produção em demasia e um desperdício em demasia. Com tanta variedade 
de materiais desvalorizados, as possibilidades de respiga são infinitas, e a sua 
aquisição a pequena escala é praticamente desprovida de custos. 
No campo da arquitectura, reconhecida como tal, são célebres as experiências 
da Drop City, nos EUA, onde foram utilizados todo o tipo de materiais residuais, 
como por exemplo chapa de automóvel, para a fabricação de enormes cúpulas, 
pondo em prática as pesquisas geométricas de Buckminster Fuller. No mesmo 
país, Michael Reynolds e os seus colaboradores continuam a construir Earthships, 
edifícios construídos a partir de adobe e lixo, com auto-suficiência energética, 
sistemas de recolha de água e produção integrada de alimentos. Estas casas são 
fruto de várias experiências de tentativa-erro, desde os anos 70, que levantaram 
alguns problemas em termos legais, mais tarde ultrapassados. São usados para a 
sua construção vários tipos de resíduos, desde latas e garrafas de bebida a pneus 
usados de automóvel. 
Dentro da ideia de respiga, ou a recuperação dos desperdícios, aplicando-
os como matéria prima, verificam-se três possibilidades gerais: a reutilização 
directa, a transformação e a modificação.
A reutilização directa é a acção de voltar a usar ou consumir o material ou produto 
na sua forma original, como por exemplo comer uma maçã descartada pelos 
feirantes, usar uma estante encontrada no lixo ou vestir as antigas calças da avó. 
A transformação consiste na mudança através de processos mais complexos das 
propriedades do próprio material, como é o caso da reciclagem. A modificação 
tem várias vertentes e um amplo campo de possibilidades: pode-se modificar a 
forma do material respigado, ou separar as suas partes; é possível ser aplicado ou 
aplicadas partes do mesmo na criação de um novo objecto, ou até simplesmente 
modificar a função original do material para outra que seja necessária. A 
capacidade inventiva, adaptativa e a atenção às qualidades do material e dos 
seus componentes é um ponto-chave para estas acções. Esta última maneira 
de aplicar os desperdícios adapta-se bem à arquitectura e aos materiais nela 
utilizados.
Para aplicar a respiga à construção de arquitectura, levantam-se várias questões, 
que desafiam o modus operandi usual. Ainda assim, crê-se que as eventuais vantagens 
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 i/23. Edifício da Drop City, revestido com chapa da carroçaria de automóveis em desuso, na década 
de 1960.
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 i/24. Esquema do processo de acumulação e aplicação do material respigado.
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Numa fase prévia à construção, é necessária a acumulação de materiais de 
possível utilização. Isto pressupõe uma série de redes locais: as que permitem 
a identificação de “fornecedores”, isto é, espaços onde foram deixadas grandes 
quantidades de desperdícios úteis, negócios que podem doar os excedentes, 
obras em curso e respectivos restos, em suma, qualquer sítio ou empreendimento 
que produza ou contenha resíduos que possam ser usados; as que permitem 
uma recolha atempada e eficaz desses recursos, desde um sistema bem organizado 
de transporte de materiais a um simples empréstimo da carrinha do vizinho, 
existindo a possibilidade de criação de um local onde as próprias entidades 
entregam os seus resíduos úteis; e as de armazenamento, onde é fulcral a existência 
de grandes espaços de acumulação, e uma organização rigorosa, de modo a 
facilitar a identificação dos materiais existentes.
Este seria um esquema típico de respiga e bricolage, onde existem uma série de 
materiais recolectados cada vez que uma oportunidade surgiu, e que irão ser 
aplicados na construção, definindo eles próprios os limites da obra.
O processo de obtenção de matéria prima seria portanto uma constante, com 
uma rotina de acumulação em três etapas: (1) identificação de oportunidades; (2) 
recolha de materiais e (3) armazenamento organizado.
A segunda parte seria a aplicação dos materiais recolhidos na construção, 
identificando as suas possibilidades de resposta para as necessidades levantadas. 
Assim, o processo criativo não advém de uma ideia abstracta, mas antes de 
um cruzamento entre o que há e o que se pretende criar. O desafio passa pela 
constante inventividade, dado que a solução encontrada dependerá sempre dos 
materiais pré-existentes, que são em si mesmos uma variável.
Nesta fase, a existência de redes de partilha de conhecimento e ideias seria 
uma fonte de auxílio, com as experiências alheias a funcionar como exemplos 
práticos. De igual modo, o conhecimento técnico e estrutural de um arquitecto, 
engenheiro, construtor ou técnico especializado permitiria um uso mais eficaz 
das propriedades de cada material, bem como o alinhamento possível com as leis 
e normas vigentes. Em analogia com a ideia de partilha de experiências, surge 
o conhecimento empírico adquirido através das gerações anteriores, que foi 
forjando os modos tradicionais de construir. A interligação destas informações 
pode ser uma ferramenta muito útil para o êxito da intervenção. Um exemplo 
que visa tornar acessivel estes conhecimentos é o livro Manual do Arquitecto 
Descalço (2010), elaborado por Johan Van Lengen, onde são descritos de forma 
simples inúmeros processos construtivos, em relação com vários climas e com as 
disponibilidades materiais dos mesmos.
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 i/25. Espressobar*k , na Universidade de Tecnologia de Delft, em 2007.
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Os Superuse Studios são pioneiros numa abordagem circular e sustentável 
da arquitectura e dos sistemas com os quais ela se integra. Começaram a sua 
actividade em 1997, formados por Jeroen Bergsma, Jan Jongert e Césare Peeren, 
baseando-se no uso dos materiais disponíveis num determinado lugar como 
recursos para os seus projectos, revalorizando as suas qualidades intrínsecas. 
Procuram o que é considerado sem valor e identificam o seu potencial, 
atribuindo-lhe um novo significado. Por exemplo, reutilizando elementos de 
aerogeradores, cuja incineração é problemática, construíram parques infantis01 
e mobiliário urbano,02 integrando-os também em outras obras como é o caso 
do recolector de água do centro de reciclagem03. Com máquinas de lavar roupa 
construíram módulos eneagonais multifuncionais04; com lava-loiças industriais 
de inox construíram uma roulotte05, entre outros.
Os arquitectos decompuseram a sua estratégia em 16 fluxos (flows) diferentes 
que entram e saem das cidades e dos edifícios, mapeando-os em cada projecto 
e observando as suas ligações, procurando no seu cruzamento e aproveitamento 
mútuo as soluções do projecto. Não se restringem a materiais de construção 
descartados, tendo em conta todos os recursos e fluxos de resíduos presentes no 
território. Os excedentes de alimentos, energia, água, tráfego, são motivos que 
usam para repensar e materializar as suas ideias.
Na sua visão, o funcionamento urbano deverá  afastar-se dos actuais 
encadeamentos lineares e aproximar-se de um ecossistema natural, no qual 
determinado resíduo é usado como recurso noutro processo, interligados 
produtivamente entre si.
Simultaneamente, aplicam este mesmo princípio aos seus conhecimentos e 
informações, que partilham online de forma livre. Uma destas ferramentas 
são os harvest maps, onde as indústrias identificam os resíduos que dispõem e a 
localização da recolha, o que lhes permite, e a outros criadores que acedam à 
plataforma, encontrar os recursos que necessitem. Deste modo, elaboram redes 
de comunicação que ligam as oportunidades ao bricoleur, ampliando a ideia de 

01. Wikado playground em Roterdão, 2007. 

02. Bancos feitos através das pás dos aerogeradores em Roterdão, 2012.

03. Maastricht, 2008.

04. MRS, Utrecht, 2003; usado posteriormente em várias manifestações de arte e arquitectura, 
incluindo o Expresso Bar da Universidade de Tecnologia de Delft (i/24). 

05. Zwammobiel, Groningen, 2015. 
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 i/26. Wikado, vista superior do conjunto.
Página seguinte > i/27. Wikado, mesa.



96respiga para uma escala maior.
A esta reestruturação do processo criativo, baseada no aproveitamento de 
oportunidades e do potencial reutilizável de materiais e componentes, estendendo 
o seu ciclo de vida e integrando-os num sistema simbiótico com os outros ciclos 
com os quais interagem, chamaram superuse. Através desta ideia, promovem 
as trocas locais e a independência de recursos exteriores, reduzindo os custos 
energéticos do transporte, da obtenção de matéria-prima, e os problemas de 
acumulação e eliminação de resíduos. 
As suas investigações levaram-nos a trabalhar através da ideia da Blue Economy06, 
que consideram uma evolução da Green Economy por implementar os princípios 
de sustentabilidade da economia circular, mas concentrando-se em criar valor 
económico no processo. Estão a desenvolver o projecto Blue City, em Roterdão, 
um núcleo onde vários empreendimentos que partilham esta filosofia funcionam, 
criando ecossistemas económicos entre eles mesmos, e demonstrando as 
potencialidades e benefícios deste tipo de abordagem circular. Um determinado 
resíduo poluente de um dos empreendimentos é usado como alimento para 
outro, e assim sucessivamente, interligando os fluxos de cada um de forma 
criativa e sustentável. Este projecto ocupa e recupera um antigo complexo de 
piscinas dos anos 80, reinventando e adaptando os seus espaços às necessidades 
que vão surgindo.

06. Blue Economy é um termo associado a duas ideias diferentes. Por um lado, em termos de economia 
e usado pelo World Bank, European Commission, United Nations, entre outras entidades, significa 
a preservação e exploração económica sustentável do ambiente marinho. Por outro, define-se como 
uma actualização da economia verde por Gunter Pauli, no seu relatório The Blue Economy (2010) 
para o Club of  Rome e adoptado por outras organizações relacionadas com a economia circular, 
derivando o seu nome da cor predominante no Planeta. Esta segunda definição pretende abordar a 
sustentabilidade de uma forma mais inteligente, associada à economia circular e ao aproveitamento 
de recursos e das suas possibilidades funcionais em colaboração com diferentes processos. A ideia é 
que a economia ecologicamente responsável seja lucrativa e acessível, através de modelos de negócio 
inovadores e competitivos, associados à eficiência natural, à produção local e à optimização dos 
problemas como potenciais oportunidades. 

BLUE ECONOMY



 i/28. Esquema em corte da reutilização das águas de umas Earthship
 i/29. Esquema em planta da organização funcional de uma Earthship
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Uma Earthship é um modelo de habitação construído com materiais naturais 
e respigados, que procura a máxima auto-suficiência, proporcionando comida, 
energia, água limpa, abrigo, gestão dos próprios resíduos e tratamento sanitário. 
Foi desenvolvido por Michael Reynolds, a partir dos anos 70, numa busca pela 
autonomia material, sustentabilidade ambiental e facilidade construtiva. O 
arquitecto produziu as suas experiências num terreno árido em New Mexico, 
nos EUA, onde continua ainda hoje a sua investigação. Mas o modelo pode ser 
aplicado e adaptado a diferentes regiões e tipos de clima, existindo actualmente 
Earthships espalhadas por todo o globo01.
Os seus princípios funcionam num sistema que retira benefícios dos fenómenos 
naturais existentes, e simultaneamente nutrindo-se entre si. 
O primeiro passa pela construção com materiais reutilizados ou naturais. 
Adoptam-se materiais descartados como pneus, garrafas de vidro, latas, 
associando-os com técnicas construtivas como sacos de terra compactada, betão 
e adobe, de fácil obtenção e grande disponibilidade. 02

No que toca à climatização, o aquecimento ou arrefecimento dos edifícios faz-se 
sem recorrer a sistemas mecânicos ou eléctricos. As paredes estruturais feitas de 
pneus com terra compactada entre si permitem não só eliminar a necessidade de 
fundações de betão, mas também absorvem energia térmica. Através do uso de 
Energia Solar Passiva, que captura o calor através de grandes janelas orientadas 
ao ponto cardeal com maior incidência solar (Sul ou Norte, dependendo do 
hemisfério), é possível aquecer as casas no inverno. No verão, o sol está mais 
alto e a casa mantém-se fresca pela temperatura constante da terra, ajudada por 
ventilação natural, que aproveita o efeito de convecção.
Em termos energéticos, cada edifício contém painéis fotovoltaicos ou 
aerogeradores, baterias, controlador de carga e inversor. Como a Earthship é 
projectada para uma alta eficiência energética, a necessidade de electricidade é 

01. Para ver um planisfério com a localização de cada Earthship, consultar Earthship Grand Central. 
MapHubBeta. Consultado a 13.01.2020, disponível em: https://maphub.net/EarthshipBiotecture/
map

02. Sacos de Terra Compactada: técnica de construção baseada no empilhamento de bolsas recheadas 
de solo argiloso, usada por exemplo na construção de bunkers e trincheiras militares. Popularizou-se 
com o método do SuperAdobe, criado pelo arquitecto Nader Khalili como proposta para a edificação 
de assentamentos humanos na Lua ou em Marte, num concurso lançado pela NASA, e começou 
a ser também usada em edifícios de habitação. As suas vantagens relativamente às construções em 
terra comum são a sua rapidez e simplicidade de execução, além da sua resistência estrutural e 
sísmica. 

Michael Reynolds:
Earthships
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 i/30. Simple survival model de uma Earthship.
Página seguinte > i/31. Parede de uma Earthship, feita através da reutilização de latas.
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muito menor do que uma habitação comum.
O acesso à água é feito através da recolha das águas da chuva e da eventual neve, 
armazenando-a em cisternas. Esta alimenta uma bomba, e de seguida passa um 
sistema de filtragem que a envia para um tanque de pressão ou um aquecedor 
solar. Deste modo, é possível obter água limpa e quente para tomar banho, 
lavar a louça e a roupa. A água usada é tratada e consumida por plantas que a 
vão purificando, sendo posteriormente utilizada na descarga sanitária. Depois 
disto, entra numa fossa séptica convencional, onde ainda será aproveitada para 
alimentar plantas exteriores.
Associados a estas plantas abastecidas pela água reutilizada, é possível produzir 
alimentos nas Earthships. Foram desenvolvidas técnicas botânicas que funcionam 
especificamente nestes edifícios, e cujas frutas e vegetais beneficiam não só das 
possibilidades fertilizantes da águas e resíduos sanitários, mas também do efeito 
de estufa criado pelas janelas da climatização através de energia solar passiva.
Este sistema permite criar edifícios altamente ecológicos, com muito poucas 
emissões de gases carbónicos, economicamente acessíveis e com uma alta 
capacidade de resistência às catástrofes, pela sua independência das redes de 
fornecimento de água, energia e, em alguns casos, alimento.

NAVES EFICIENTES
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Na sequência da ideia de respiga como dinâmica que promove práticas 
arquitectónicas mais sustentáveis, enquadrar-se-á a revalorização de processos 
locais como resgate de elementos e técnicas com um grande potencial ecológico, 
associado à recuperação de benefícios adquiridos por métodos tradicionais 
aplicáveis à actualidade. Estes processos locais podem passar pela utilização 
de materiais disponíveis na natureza ou no local de alguma maneira; pela 
reintrodução de técnicas construtivas, aplicando esses mesmos materiais, que 
são adequadas à região; ou estruturas já construídas que vale a pena recuperar e 
transformar, mantendo os ciclos de vida das pré-existências. 
O restauro pode ser encarado de uma perspectiva associada à preservação 
histórica e à manutenção da longevidade das tradições, mas também, e de 
forma não necessariamente antagónica, à revalorização do pré-existente de um 
ponto de vista sustentável e de economia de meios. Assim, o resgate de materiais, 
espaços e técnicas construtivas locais, associadas a um tipo de construção 
vernacular, demonstram várias mais valias ecológicas.
A nível energético, é possível evitar o grande gasto associado à produção 
industrial de alguns materiais, e também reduzir a energia gasta durante a vida 
útil da construção, ao aplicar correctamente a potencial eficiência climatérica 
associada a determinadas técnicas da mesma região.
Quando se aplicam materiais locais, a extração da própria matéria pode ser local 
e, portanto, realizada a menor escala por servir uma menor área de utilização. 
Isto, quando não for conseguida através da reutilização ou reaproveitamento 
de desperdícios, que não implicam a exploração de um recurso natural. 
Simultaneamente, evita-se a contaminação associada ao transporte dos materiais 
em longas distâncias.
Igualmente, a nível de decomposição de resíduos, os elementos extraídos de um 
mesmo território, que não foram processados, parecem ser tendencialmente 
mais fáceis de reintegrar na natureza.
Importa ressalvar que estas vantagens nem sempre se verificam, dado que cada 
território possui características geográficas singulares, contendo tradições, clima 
e ecossistemas que o diferenciam profundamente dos restantes. Deste modo, 
um processo considerado sustentável não será necessariamente sustentável em 
todos os lugares e situações, sendo favorável uma análise de cada um, sempre a 
partir de uma perspectiva integral e não particularizada a um só tipo de impacto 
ambiental, ou a uma única fase do processo em questão.
Isto pressupõe um estudo cuidado e detalhado de cada circunstância. O modo 
tradicional interessará, neste sentido, por fazer parte de uma experiência cultural 
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104adquirida e refinada ao longo de séculos, e que representa uma mais valia na 
busca de métodos sustentáveis para a especificidade de cada local.  
Esta revalorização e recolha de saberes técnicos, materiais disponíveis e 
recuperação de espaços é também um processo de bricolage, com o envolvimento 
necessário dos habitantes locais e onde o resultado final é composto da 
assemblagem de vários elementos do acervo. 
Ainda assim, é através de um planeamento que reconheça e alie técnicas, materiais 
e pré-existências disponíveis ao conhecimento e tecnologias contemporâneas 
que se abrirão as possibilidades de resposta acessíveis, sustentáveis e eficazes aos 
problemas actuais. Ou seja, uma estratégia que beneficie das vantagens destes 
dois modos, antigo e novo, local e global, e que consiga encontrar neles formas 
de cooperação, terá, provavelmente, um maior potencial.

SIMBIOSE ANTIGO E NOVO



 i/32. Corte esquemático de um edifício que usa o malkaf como sistema de controlo de temperatura. 
A torre capta o vento que desce para o interior das salas, enquanto o ar quente sobe e é libertado 

pelas janelas superiores.  
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Hassan Fathy notabilizou-se pela sua revalorização dos modos vernaculares de 
fazer arquitectura, aliando-os à espacialidade moderna. Reconheceu em várias 
técnicas com milhares de anos de existência a sua eficácia e rapidez construtiva, a 
par da sua adaptação às condições climatéricas locais e aos materiais disponíveis 
in situ.
Os seus projectos vincularam-se com as comunidades e ajudaram a recuperar 
e promover técnicas que se estavam a perder e que, na realidade, apresentavam 
bastantes benefícios quando comparadas com os procedimentos de construção 
industrial que proliferaram por todo o mundo no século XX. O facto de se 
inserirem na realidade geográfica, climática e cultural de um determinado 
território e sobre ele se terem paulatinamente desenvolvido, concedia-lhes 
qualidades significativas e ao mesmo tempo métodos de execução simples com 
acesso facilitado às matérias primas. 
O arquitecto procurou mão-de-obra local com este tipo de competências, às 
quais não era atribuído o devido valor. A título de exemplo, a determinada altura 
do seu percurso profissional, realiza uma busca de construtores vernaculares 
com conhecimento adquirido para cobrir grandes vãos com abóbadas sem 
necessidade de usar cimbre ou outro tipo de apoio01, aptidão que se revelou 
altamente eficiente pela sua durabilidade, rapidez e baixo custo de execução, e 
que aplicou em grande parte dos seus projectos seguintes. Para este método eram 
utilizados tijolos de adobe, outra técnica fomentada por Fathy, o que permitia 
uma menor exigência de custo nos materiais, sendo a terra uma matéria muito 
disponível que não era necessário importar. 
Investigou igualmente estratégias tradicionais de climatização, das quais 
se destaca o uso de malkaf, um sistema de captação de ar através de um 
compartimento elevado no ponto mais alto da casa02, também chamado 
Windcatcher ou Windtower, muito eficiente em climas quentes e áridos. Permite a 
ventilação dos compartimentos inferiores ao direccionar os ventos para o interior 
do edifício e reduz a quantidade de areia e poeira que entraria com janelas ao 
nível do solo. Outras técnicas que aplicou nas suas obras associam especificidades 

01. Fathy, H. (2009). Arquitectura para os Pobres. Uma experiência no Egipto rural. Lisboa: Dinalivro. 
pp.15-24 

02. Fathy, H. (1986). Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot 
Arid Climates. Chicago: The University of  Chicago Press. Consultado a 23.12.2019, disponível em: 
http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80a01e/80A01E00.htm.
 

Hassan Fathy:
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 i/33. Planta de alguns edifícios de New Gourna, construída entre 1945 e 1948. Esta vila, criada 
para realojar os habitantes de Gourna, foi um dos projectos mais icónicos de Hassan Fathy, e onde a 

sua aplicação de técnicas vernaculares ganhou maior visibilidade. 
Página seguinte > i/34. Cobertura de alguns edifícios de New Baris, projecto de 1967 para uma 
vila agrícola perto de um lençol freático recém-descoberto. É interessante a analogia entre os dos 
dois projectos, separados por duas décadas de experiências. Nesta fotografia são também visíveis as 
cúpulas feitas através tijolos de adobe e, em segundo plano, a aplicação de entramados de adobe nas 

fenestrações, seguindo a lógica do muxarabié mas através de outro material.



108culturais e benefícios climatéricos, como por exemplo as muxarabiê03 que, através 
de um entramado que cobre as fenestrações, não só funcionam como elemento 
arquitectónico que mantém a privacidade mas que também permite a ventilação 
do espaço interior enquanto filtra a luz do sol, reduzindo a entrada de calor. 
Outro exemplo é a utilização de fontes e bacias de água (salsabil) colocadas no 
pátio central da casa, para aumentar a humidade, que representam, segundo o 
autor, o mesmo que o fogo representa como centralidade e fonte de aquecimento 
nos climas temperados04.
Este tipo de princípios, quando aplicados, permitiram uma maior eficiência 
energética dos edifícios, bem como menores custos de construção associados a 
melhores condições de habitabilidade. Os próprios materiais usados significaram 
um menor impacto ambiental pela sua abundante disponibilidade local e 
facilidade de acesso. 

03. Janela saliente cuja protecção é de madeira trabalhada. 
Fathy, H. (2009). Arquitectura para os Pobres. Uma experiência no Egipto rural. Lisboa: Dinalivro. p.203

04. Fathy, H. (1986). Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot 
Arid Climates. Chicago: The University of  Chicago Press. Consultado a 23.12.2019, disponível em: 
http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80a01e/80A01E00.htm. 

SIMPLICIDADE EFICIENTE



 i/35. Reprodução da Wall House na Beinal de Veneza. São visíveis os potes de terracota, numa 
representação demonstrativa da sua aplicação nas lajes da casa original.
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The main problem is that the new tools are substituting the traditional and necessary knowledge 
of  the architect (the climatic design, the technical concepts, even how to draw), instead of  
complementing them, and this cannot be called a progress01.

O trabalho de Anupama Kundoo, arquitecta natural da Índia, foca-se em 
minimizar o impacto ambiental das construções através do equilíbrio entre a 
tecnologia contemporânea e as técnicas vernaculares, bem como a minimização 
dos problemas causados pelo rápido crescimento urbano e consequente 
segregação social. A sua investigação, experimentação e obras envolvem o 
uso de materiais pouco convencionais, com a utilização frequente de objectos 
reciclados aos quais atribui um novo sentido apropriado ao contexto, ou 
determinadas técnicas locais, ou até novos métodos que demonstram benefícios 
ecológicos e simultaneamente sócio-económicos, de fácil acesso. Nos seus 
processos participam conjuntamente trabalhadores não-qualificados e técnicos 
especializados, num exercício de simplicidade de execução e partilha de 
conhecimentos.
Participou na construção da Auroville02, através de várias obras e no planeamento 
urbano de determinadas zonas. A sua residência nesta cidade, Wall house, é 
exemplo dos seus princípios de experimentação, que levou à Bienal de Veneza 
em 2012. Reconstituindo parcialmente este edifício para a exposição, pretendeu 
demonstrar não só as suas qualidades espaciais, no esbater dos limites dos 
espaços interiores e exteriores e dos espaços privados e comuns, mas também as 
suas explorações inovadoras na aplicação de materiais invulgares.
A arquitecta utiliza materiais comuns no dia a dia, cuja função está desvalorizada, 
como parte integrante das suas construções, numa função totalmente nova. Este 
é o caso dos potes de terracota originários daquela região e cujo uso tem vindo 
a ser substituído por utensílios de cozinha modernos, que a arquitecta usa como 
enchimento das lajes entre piso para aumentar a sua espessura, diminuindo o 
volume de cimento usado. Materiais e técnicas vernaculares como os tijolos 

01. Kundoo, A. (2016) A Conversation with Anupama Kundoo on the Challenges of  Contemporary Architecture. 
La Grieta/Entrevistador: G. O. S. d. Lerín. Consulta a 03.12.2019 em http://lagrietaonline.com/
anupama-kundoo-contemporary-architecture/

02. A Auroville é uma cidade experimental em Tamil Nadu, Índia, fundada em 1968 e baseada em 
princípios de paz e harmonia progressista, acima de qualquer credo, política e nacionalidade, com 
o propósito de unidade humana. Muito ligada à ideologia do Yoga Integral, e dos princípios da sua 
fundadora, Mirra Alfassa, a cidade tem hoje aproximadamente 3 mil habitantes. O arquitecto na 
origem do seu plano urbano foi o francês Roger Anger.

Anupama Kundoo:
Experiências hibrídas

MATERIAIS INSÓLITOS

WALL HOUSE



 i/36. Wall House, na Auroville, com os cones de terracota constituindo a abódada.



112de terra prensada tradicionais são usados na composição das paredes, bem 
como cones de terracota formando os arcos da cobertura, que aplicam as suas 
propriedades de isolamento térmico e reduzem o uso de aço. O edifício segue os 
princípios passivos de climatização, através da sua orientação solar, ventilação 
natural e estimulada pela volumetria, entre outros. As necessidades energéticas 
reduzidas são supridas por painéis fotovoltaicos, aquecimento solar da água e 
bombeamento solar da mesma.
Nas Volontariat Homes para crianças desalojadas, experimenta a técnica 
pioneira de Ray Meeker03 que consiste em cozer as casas de barro já depois 
de construídas, que apresenta benefícios estruturais e energéticos, bem como 
quase nenhuma exigência de compra de materiais. Destaca-se o uso de resíduos 
urbanos respigados como parte das construções. Rodas de bicicleta foram 
usadas como forma das janelas e posteriormente como grades das mesmas, 
garrafas de vidro como alvenaria estrutural nas zonas húmidas, copos de vidro 
para acabamentos no topo das cúpulas.  
Salientam-se também as suas investigações do ferrocement04, que exemplificou na 
Bienal de Arquitectura de Veneza em 2016 com a Full Fill House. Composta 
por paralelipipedos ocos construídos através desta técnica, com uma estrutura 
de varões de aço de pequeno diâmetro envoltos em rede de galinheiro e cobertos 
de argamassa, procurava demonstrar novas soluções de construção sustentável, 
rápida, simples e acessível para os sectores mais carenciados e afectados pela 
segregação urbana e outras catástrofes.
A sua abordagem híbrida, experimental e inovadora, abre novas visões sobre 
a acessibilidade da arquitectura ecológica, e harmoniza técnicas ancestrais e 
tecnologia recente, numa resposta à crescente desigualdade e esgotamento de 
recursos naturais.

03. O ceramista Ray Meeker desenvolveu, nas últimas décadas do século XX, uma técnica na qual 
construções feitas em barro eram cozidas desde o interior, permitindo um menor gasto energético. 
Realizou várias experiências na Auroville, nas quais verificou que a eficiência e sustentabilidade 
ambiental não eram garantidas, dependendo das características do barro local e da fonte de energia 
usada como combustível na cozedura, entre outros factores.
Meeker, R, Fired House. Ray Meeker, Debora Smith. Consultado a 13.01.2020, disponível em: 
https://www.raymeeker.com/index.php/ray-meeker/fired-house/evolution-of-the-technique

04. Ferrocement is a very thin version of  concrete, 25 mm thick, but reinforced by finely distributed steel mesh instead 
of  heavy steel bars. But this is not about traditional materials vs new materials; it is about using knowledge to make 
the same quantities of  material go a longer way. Building many more square meters with significantly less resources. 
That is the progress.
Kundoo, A. (2016) A Conversation with Anupama Kundoo on the Challenges of  Contemporary Architecture. La 
Grieta/Entrevistador: G. O. S. d. Lerín. Consulta a 03.12.2019 em http://lagrietaonline.com/
anupama-kundoo-contemporary-architecture/
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O mundo contemporâneo confronta-se com uma crise ambiental que 
exige mudanças paradigmáticas. Como adaptar esse mundo à vivência da 
humanidade, sem esgotar nele as características que a mantêm viva, parte de 
um enorme ecossistema?
Não havendo uma resposta concreta, sabe-se que é necessário transformar os 
modos de produzir -  e consequentemente de construir - e mudar drasticamente 
o seu impacto na natureza, caminhando no sentido de um desenvolvimento 
realmente sustentável.
Grande quantidade dos elementos que hoje são considerados lixo podem, na 
verdade, ser revalorizados como matéria útil e substituir um grande número de 
produtos extraídos da natureza, diminuir os efeitos da produção de determinados 
compostos e reduzir a interminável acumulação de resíduos.
Os materiais presentes no local e as respectivas técnicas vernaculares, 
desenvolvidas adaptando-se a eles e às condições específicas do contexto, 
apresentam oportunidades de resposta simples à urgência de uma construção 
mais sustentável, sem exigir necessariamente grandes investimentos tecnológicos 
nem económicos.
Assim, nesta transformação necessária dos procedimentos da arquitectura e da 
construção, a revalorização de materiais e técnicas descartadas pode assumir um 
papel importante, gerando sistemas de produção circulares e simbioses entre os 
saberes vernaculares e os modos de vida contemporâneos.

/ROTA
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PRÁTICA
[Agent]One who affects change through the empowerment of  others, allowing them to engage 
in their spatial environments in ways previously unknown or unavailable to them, opening up 
new freedoms and potentials as a result of  reconfigured social space.01

01. Awan, N., Schneider, T., & Till, J. (2013). Spatial Agency. Other Ways Of  Doing Architecture. 
Nova Iorque e Oxon: Routledge. p.32
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O colectivo RE nasceu algures a meio de 2017, através de um 
pequeno conjunto de estudantes decididos a levar mais além 
os ensinamentos teóricos da universidade, e aprender através 
da prática, realizando mudanças visíveis na cidade. A ele 
confluíram, ao longo destes quase três anos de actividade, uma 
mistura heterogénea de amigos de nacionalidades, interesses 
e contextos profissionais e sociais diferentes, unidos por 
um princípio comum de questionamento do sistema vigente e 
procura de caminhos alternativos, baseados em laços humanos 
mais fortes, formas mais sustentáveis de viver e modos de 
subsistência economicamente independentes.

Eu participei as actividades do RE durante duas estadias 
em Valparaíso. A primeira corresponde aos dez meses de 
intercâmbio, na Escuela de Diseño y Arquitectura da Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, e a segunda ao meu 
regresso de quatro meses para trabalhar com o colectivo. 

A primeira vez que colaborei com este grupo, por intermédio 
de dois amigos, tudo era ainda inicial e vago. Eu e a Marta 
subimos a calle Castillo desde a Plaza Echaurren, sem saber 
bem onde ir, e finalmente cruzámo-nos com o resto do grupo 
na calle Sócrates, com pás nas mãos e sacos de farinha vazios 
espalhados. Não sabia que aquele edifício, cujo rés-de-chão 
ajudávamos a remodelar, iria ser a minha casa durante muitos 
meses de grande aprendizagem.

Estávamos a ajudar um vizinho, o Kike, a retirar o antigo 
chão daquele piso térreo, e ele tinha prometido 30 sacos de 
cimento em troca, para usar no recente projecto do Huerto 
Comunitário. Este foi também o meu primeiro cruzamento com 
a realidade de entre-ajuda que tem tanta força e potencial 
nesta cidade. A esta transacção, os chilenos dariam o nome 
de trueque. Porém, os prometidos sacos de cimento nunca 
chegaram a ser doados, nem os planos para uma estrutura 
recíproca realizados. Em vez disso, a relação com este 
vizinho, recente dono de mais dois imóveis nesta rua, ficou 
tão próxima que o edifício inteiro foi posto à disposição 
das nossas experiências, vivências, construções. E o Huerto 
Comunitário foi crescendo a seu ritmo e dando lugar a muitas 
transformações, perseguindo o seu propósito de ser apropriado 
e mantido autonomamente pelos habitantes do cerro, o que 
tantas vezes se revelou mais complexo do que imaginávamos.

Encontros

BREVE RELATO PESSOAL





120Surgiam novas possibilidades de ser arquitecta, ultrapassando 
o meu imaginário, à medida que participava cada vez mais 
nas acções do colectivo, e os laços afectivos cresciam. A 
oportunidade de dar e simultaneamente receber, de um modo 
tão claro e directo, é uma motivação poderosa. Vivi a minha 
primeira temporada em Valparaíso desde Setembro de 2017 a 
Junho de 2018, e nesse tempo o Huerto Comunitário, a Plaza de 
Juegos San Agustín, a CasalREvés, a Pasarela e o Invernadero 
do Parque Escuela 36, cresceram e ensinaram-me.

Vários problemas emergiram, mas a sensação de possibilidade, 
de do nada fazer coisas, e da libertação de constrangimentos 
económicos eram descobertas absolutamente fascinantes. 
Coisas que no contexto de privilégio de onde eu provinha 
pareciam impossíveis, eram realizadas numa contrastante 
circunstância de carências, desafiando destemidamente as 
regras que as continham. As oportunidades eram visíveis e 
nós estávamos a experimentá-las. Criámos ligações e raízes 
no bairro, discutimos propostas e sentimo-nos integrados. 

Houve várias fases e vários acertos de rumo. Se no 
início existiu uma independência radical do dinheiro, 
do sistema legislativo e, aparentemente, das hierarquias 
administrativas, mais tarde o colectivo assumiu a identidade 
legal de Asociación Cultural, com uma presidente e uma 
conta bancária necessárias. Nessa fase, compreendemos que 
para surtir efeito na cidade e reinventar uma realidade 
sistemática, teríamos de coexistir dentro de algumas das 
lógicas dessa mesma realidade. Dentro desta ideia, nem sempre 
a nossa posição foi clara ou inabalável, e não deixaram de 
aflorar contradições, questionamentos e hesitações.

Os relacionamentos dentro do bairro também não foram 
constantes, com a interrupção abrupta das sinergias 
conseguidas através da ligação da Junta de Vecinos nº79 
e o RE. Ainda que a causa do problema nunca tenha sido 
explícita para o meu entendimento, os relatos delatavam 
uma luta de egos e de vontades. Os vínculos que num dia 
pareciam ser inquebráveis, no seguinte tinham-se dissolvido 
num distanciamento paralisador. Nesta fase, eu já tinha 
regressado a Portugal, onde me preparava académica e 
economicamente para voltar a Valparaíso e trabalhar mais 
quatro meses com o colectivo, de Março a Julho de 2019.

Os meses de Verão (Dezembro, Janeiro e Fevereiro) representaram 
sempre uma desaceleração das intervenções e uma rotação dos 
intervenientes, marcando-se no fim destes meses um periódico 
renascer das actividades do colectivo, acompanhado por uma 
revisão dos seus objectivos e propósitos. Na minha segunda 
estadia, houve uma alteração de rumo a partir desse término 
de estação. Foi decidido que as diligências estariam todas 
concentradas na CasalREvés e nos prazos que esta exigia, 
enquanto todos os outros projectos eram congelados ou 
abandonados. Os esforços reorganizavam-se, a horizontalidade 
administrativa fraquejava, e a diversidade de interesses 
desmantelava-se. Alguns princípios colidiam, e um conjunto 
volátil de 8 a 12 pessoas reencontravam o sentido deste 
projecto e dos laços afectivos que as uniam neste intenso co-
habitar. A casa, um desafio complexo entalado nos meandros 
legais e necessidades de resposta económica, ensinava aos 
seus inexperientes construtores as densidades e complicações 
humanas, ideológicas, hierárquicas, de empenho, logística e 
responsabilidade que esta experiência social implicava.

Mesmo assim, a casa foi sendo construída, e as nossas 
aprendizagens e relacionamentos construídos com ela. A 
partilha destas duas realidades usualmente separadas - a 
doméstica e a profissional - aliadas à coexistência comum 
com uma dezena de pessoas, trouxe-nos dedicação, intimidade, 
abertura, apoio e um forte amor entre nós, a par de muitas 
desavenças e bastante cansaço.





122Para lá das intricadas problemáticas, das alterações de 
paradigma, e do contributo de cada um, o encontro colectivo 
entre as pessoas que estiveram e fizeram o RE traduziu-se na 
compreensão dos caminhos que queríamos tomar, individualmente 
ou em conjunto, e numa demonstração extraordinária do que é 
possível fazer quando existe uma forte energia comunitária.

Nesta dissertação é apresentada a minha percepção e análise 
pessoal dos acontecimentos. Como não fui parte activa de 
todos os projectos que descrevo, haverá várias prespectivas, 
detalhes e abordagens que desconheço ou aos quais não estive 
atenta. Cada um de nós retirou diferentes ensinamentos do 
tempo que dedicámos ao RE, mas a aprendizagem foi comum e, 
como acontece quando aprender é transformador, abriu-nos 
novos horizontes de possibilidades.



 i/38. Planta esquemática da cidade de Valparaíso
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Valparaíso es así porque es una ciudad creada solamente para vivir. La gente construyó en 
los cerros con la sola intención de vivir. Por eso hay tanto orgullo de vivir aquí, porque todos 
construyeron su propia casa, aunque sea empinada y hecha de pino y lata. ¿Ves esa torre allí? 
Fue construida con la única intención de sacar la mayor ganancia. Y ves la consecuencia de 
esa manera de pensar: es una caja no más, sin personalidad. Valparaíso es hermoso porque fue 
construido por y para la gente.

—Braulio Rafael Segundo Lemus Rivera.
Temprano, una mañana en Cerro Toro, mirando hacia Cerro Cordillera01 

 
A cidade ergue-se espontaneamente sobre o mar, subindo desordenadamente 
os vários montes que rodeiam a sua baía. É impossível separar a sua insólita 
geografia do seu carácter informal e portuário, outrora o mais importante do 
Pacífico Sul.
A chegada do explorador Juan de Saavedra ao território conhecido pelos 
indígenas como Alimapu (terra queimada) na primeira metade do século XVI, 
assinala a sua fundação. O seu crescimento deu-se paralelamente de modo 
espontâneo e através de planeamento, e foi fortemente marcado pela frequência 
de catástrofes e uma demonstração histórica da capacidade de construção 
resiliente a partir da recuperação de materiais.
A excepcional topografia de Valparaíso molda inequivocamente a sua 
organização urbana. Encontra-se numa baía rodeada de montes com acentuado 
declive, divididos entre si por vales estreitos, por onde descem as águas da chuva 
como rios, nos raros dias pluviosos do ano. Poder-se-ia dividir a cidade em três 
grandes sectores, claramente delimitados pelas suas características topográficas: 
Plan, Cerros e Puerto. O crescimento urbano ao longo dos séculos dotou cada 
sector de funcionalidades e ambiências distintas, claramente identificáveis, 
concedendo à cidade uma organização bastante original. Um Plan de serviços 
ganho ao mar e aos vales, quarenta e dois cerros habitacionais, e o Puerto, barreira 
costeira entre o oceano e a cidade.  

01. Carta de Rupp, S. L.(2020) Tesoros para Ustedes. Carta pessoal.

VALPARAÍSO



 i/39. Plan de Valparaíso, fotografia de 1924.
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El año de 1861, el puerto de Valparaíso vivía una época de esplendor. El auge comercial que 
había comenzado al iniciarse con el rush del oro en California, aún se mantenía en pleno 
vigor, y la bahía a la que entraban por término medio seis barcos diarios, según las estadísticas 
de aquellos años, parecía un parque de mástiles, en los que flameaban banderas de todas las 
naciones.01

 
Valparaíso manteve-se, durante a época colonial, uma vila portuária com 
pouco mais de 5 mil habitantes, arrasada pela frequência de catástrofes como 
incêndios, terramotos, saques piratas, maremotos, naufrágios e inundações. 
Com a independência do país em 1818 e consequente abertura ao comércio 
internacional, este povoado ascende a um porto indispensável às maiores rotas 
comerciais mundiais da época. Tratava-se do primeiro porto de comércio após 
o estreito de Magalhães, no extremo sul do continente, ponto de entrada e saída 
de mercadorias do ocidente Sul-americano. A abertura do livre comércio com 
Espanha, no final do século XVIII, foi especialmente conveniente para o seu 
crescimento.
Nesta época a cidade foi povoada por imigrantes europeus e norte-americanos, 
em plena revolução industrial, que promoveram e usufruíram da indústria 
- especialmente a metalomecânica - comércio e arquitectura, marcando 
inequivocamente várias infraestruturas que a vida da cidade ainda hoje utiliza. 
São exemplo os ascensores02 e inúmeros edifícios de serviços que ocupam o Plan, 
esta zona plana da cidade, no sopé dos cerros e antes do mar.
É onde se desenrolam a maior parte das actividades comerciais, e onde estão 
sediadas a grande maioria das instituições, com intenso movimento de pessoas 
e veículos durante o dia. Este espaço urbano é o único com uma malha regular, 
marcada por amplas ruas paralelas e avenidas perpendiculares às mesmas, 
como a Avenida Alemania e Avenida Francia, que constituem grandes planos 
abobadados sobre antigos vales. Muitos dos terrenos planos foram ganhos 
paulatinamente ao Oceano, aos pés da irregular topografia de empinados 
montes que caracteriza esta costa.
Historicamente, o Plan dividia-se em duas zonas, separadas pelo mar e pelos 
cerros Alegre e Concepción. A nascente, el Almendral, muito ligada a actividades 
comerciais de menor tamanho, como a feira, o mercado, lojas de ferragens ou 
oficinas, onde se denota uma arquitectura de menor porte. Nesta zona passava 
outrora o comboio que transportava as mercadorias a outros destinos. A poente, 
chegando ao outro extremo da cidade, estava a restante área plana, com 
a alfândega, os bancos, as sedes do jornal e dos correios, e uma arquitectura 
muito mais monumentalizada, a par da boémia praça Echaurren, onde ainda 
hoje dormem abraçados no chão ébrios e cães vadios. Foram-se ganhando ao 
oceano os terrenos que separavam estas duas zonas, transformando o Plan na 
sua actual figura de meia-lua entre os terrenos costeiros e inacessíveis do Puerto 
e as inclinadas subidas dos cerros.

01. Dantec, F. L. (1984). Crónicas del Viejo Valparaíso. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.  

02. Ascensores - Ver Glossário de Termos Chilenos

O Plan:
Auge Industrial

DOIS PLANOS

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL



 i/40. Cerro Santo Domingo visto desde o Cerro Cordillera.
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Os Cerros:
Decadência ou Ascensão

El proceso de conformación del espacio urbano, representado por la traza fractal e irregular, 
genera diversos sistemas espaciales, funcionales y morfológicos cuya alta complejidad y riqueza 
determina lugares patrimoniales con identidad y en los cuales la comunidad encuentra un reflejo, 
vigente aún hoy... El Casco Histórico de Valparaíso... alberga una comunidad viva que sigue 
desarrollando las tradiciones propias de una ciudad-puerto, por lo que el significado de su 
expresión cultural está dado por servir de testimonio, escenario e inspiración para la construcción 
y desarrollo de un patrimonio cultural contemporáneo01. 

A disposição topográfica montanhosa é um ponto-chave para a compreensão 
da cidade. Mais que pela sua zona plana, onde se foram concentrando ao longo 
dos anos os serviços comerciais, administrativos, e todo o tipo de infraestruturas 
necessárias, é nos montes - chamados cerros - que a povoação cresce de forma 
orgânica e agarrada ao relevo, com as ruas proliferando fractalmente pelas 
quebradas02 acima, ligadas entre si por outras ruas sinuosas que rodeiam as 
elevações, desenhando curvas de nível.
Em finais do século XIX a população ultrapassava já os 160 000 habitantes, o 
que estimulou o crescimento da cidade para os penhascos e inclinações íngremes 
mais próximos03. Com o terramoto de 1906, este processo de ocupação começou 
a tomar inevitável consistência, consequência da destruição de grande parte do 
Plan04. A destruição dos chamados Conventillos05, unidades de habitação operária 
de finais do século XIX, análogas às dinâmicas habitacionais das vilas operárias 

01. Jiménez Vergara C., M. F. A. (2003). Los Valores Universales del Patrimonio Arquitectónico y Urbano en 
Valparaíso. Revista Urbano, Septiembre, p.39-40.

02. Quebradas - Ver Glossário de Termos Chilenos

03. Entre 1810 y 1822, la población de la ciudad aumento de 5.500 a 16.000 habitantes, con una población flotante 
de más 3.000 marinos nacionales y extranjeros, transformándose en la segunda ciudad del país. 
Alfredo Sánchez M., J. B. M., Cecilia Jiménez V. (2009). Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad 
como Patrimonio de la Humanidad. In Estudios Geográficos (Vol. LXX). 

04. Sin embargo a comienzo del siglo XX, la historia de la ciudad y de su desarrollo se vieron fuertemente afectados 
por el terremoto de 1906 y la apertura del Canal de Panamá en 1914. Particularmente con el sismo la ciudad perdió 
el 2% de su población, 85% de las manzanas ubicadas principalmente en el Almendral fueron destruidas (....).Por 
otro lado la apertura del Canal de Panamá puso a término la edad de oro de la Ciudad-Puerto, reduciendo de manera 
considerable el paso de embarcaciones por el Estrecho de Magallanes y los arribos de Valparaíso.
Maximiliano Soto, N. Q. C., Marcelo González Cisternas. . (2014). Prácticas de reapropiación de espacios 
comunitarios en el Cerro Cordillera. Un análisis etnográfico del Taller de Acción Comunitaria (TAC), la Población 
Obrera de la Unión y el Espacio Santa Ana, Valparaíso, Chile. Revista Márgenes, 11(43), 52 a 62. 

05. Conventillos - Ver Glossário de Termos Chilenos 

SISMOS



 i/41. Vários cerros, vista desde uma cota alta.  



130na cidade do Porto, desalojou inúmeras famílias, as mesmas que ocupariam em 
grande número os cerros, em conjunto com muitas outras de maior ou menor 
rendimento económico.
Não obstante, este terramoto não é um caso particular. Todo o território chileno 
tem uma elevadíssima concentração de actividade sísmica, devido à subducção 
da placa tectónica de Nazca debaixo da placa Sul-Americana, característica do 
Anel de Fogo do Pacífico06. Embora as técnicas construtivas sejam, no geral, 
anti-sísmicas, as probabilidades de tsunami são elevadas nas zonas costeiras, 
com consequências destrutivas.
Por outro lado, os incêndios são comuns na cidade, destruindo edifícios inteiros 
e com uma assustadora capacidade de propagação. Isto deve-se, entre vários 
factores, à acumulação de vegetação não-autóctone e lixo nos terrenos baldios 
e nos vales entre os cerros, que funcionam como corredores de vento, propagando 
rapidamente o fogo pela cidade. A espontânea malha urbana, lado a lado com 
a topografia acidentada, é também um factor de risco, dificultando em grande 
medida o acesso dos meios de combate ao fogo. Salienta-se o devastador incêndio 
de 2014, que queimou mais de 3000 casas e provocou 15 vítimas mortais.
As tempestades de chuva, embora pouco frequentes, provocam autênticos rios 
de lixo e lama através das inúmeras ruas inclinadas, e por vezes até derrocadas, 
destruindo habitações construídas, legal ou informalmente, em zonas de risco.
Esta efemeridade construtiva resulta em inúmeros terrenos desocupados, 
gerando vazios na malha urbana e acumulação de detritos nos vales entre 
os cerros. Grande parte destes espaços acaba por se transformar em depósito 
comum de lixo, pela acção espontânea e indesejável dos habitantes circundantes, 
provocada, entre outros factores, pelo abandono do lugar e a falta de alternativas 
eficientes de recolha. Estes depósitos espontâneos de detritos, numa menor 
dimensão, mas propagados a uma grande escala urbana, espalham-se também 
pelos espaços públicos, constituindo os chamados micro-basurales07. 
A irregularidade destes terrenos provoca uma organização da cidade em 
anfiteatro, onde todas as ruas e casas, através da sua irregular elevação, têm 
um enorme ângulo visual sobre o mar e umas sobre as outras. Conectando- 
-as, cruzam os montes estreitas passagens e escadarias intermináveis, como um 
labirinto fractal. As ruas que unem as cotas mais altas com o Plan têm áreas de 
inclinação quase intransitável, e os acessos, mesmo às zonas de menor cota, são 
muitas vezes difíceis, seja com veículos ou pedonalmente.
Os cerros assumem, portanto, uma arquitectura informal e única, variável entre 
si, como verdadeiros núcleos culturais de vizinhança. Estes são actualmente 42, 
cada qual com um nome e identidade bem definidos, preenchidos por espaços 
habitacionais com ocasionais pequenos negócios para abastecimento das zonas 
mais altas. As suas carências aumentam com a altura, e é comum a necessidade 
de descer o cerro para encontrar um espaço onde deixar o lixo, comprar 
comida ou encontrar um meio de transporte. A existência de infraestruturas 
difere de cerro para cerro, com alguns cerros denotando claramente um maior 
investimento, e outros onde faltam serviços municipais básicos como iluminação 
nocturna das ruas.
Os cerros estão divididos entre si pelas quebradas, cuja concavidade é por vezes 
aproveitada como artéria de acesso viário, e por outras vezes deixada como zona 
desocupada, propensa a crescimento vegetal, à acumulação de lixo, à habitação 
ilegal e precária, entre outras manifestações.
O crescimento informal que define a cidade desde os seus primeiros anos é 
claramente visível nestas unidades de vizinhança, e a cidade continua a crescer 
em altura, com tomas08 ocupando os topos da cidade, as suas quebradas, e o outro 
lado dos montes, oculto da cidade e do mar.

06. Anel de Fogo do Pacífico - Perímetro geográfico circular ao redor do Oceano Pacífico que concentra 
aproximadamente 90% da actividade sísmica do planeta. 
Ring of  Fire, Earthquake Glossary. Earthquake Hazards Program, USGS. Consultado a 04/03/2020, 
disponível em: https://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?termID=150 

07. Micro-Basurales - Ver Glossário de Termos Chilenos

08. Tomas - Ver Glossário de Termos Chilenos

CHUVA

ANFITEATRO NATURAL

QUEBRADAS

MICRO-BASURALES

INCÊNDIOS



 i/42. Edifício do Cerro Cordillera, onde é visível o uso de chapa ondulada no revestimento, e a 
estrutura de madeira que a sustém.



132Talvez consequência da sua geografia, que delimita tão claramente estes bairros 
e dificulta os acessos entre eles, ou da autoconstrução nascida da necessidade, 
cada cerro desenvolveu-se como identidade cultural e comunitária particular, 
com fortes vínculos entre os habitantes e associações de vizinhos com um 
impacto activo no contexto.
Este contexto cresce a partir de uma dinâmica de problema – oportunidade, isto é, 
uma resposta às necessidades e carências através da disponibilidade deixada pela 
ocorrência de catástrofes ou outros eventos críticos.
Os edifícios são marcados por um carácter mais ou menos efémero, e o seu 
sistema construtivo tradicional demonstra claramente a dinâmica mencionada. 
É muito visível a chapa de contentor que reveste coloridamente a maior parte 
das casas, ou a madeira de carvalho estrutural, remetendo para a recuperação 
de materiais abandonados pelo porto, resíduos deixados pelos naufrágios ou 
o simplesmente em fim de uso. As paredes são tipicamente preenchidas com 
adobe, através do barro disponível no próprio solo e fibras vegetais. Cada casa 
cresce e desenvolve as suas próprias estruturas e espacialidade, que lhe conferem 
características amiúde extravagantes, instáveis e muito pessoais, preenchendo a 
cidade de habitações de baixa altura e criativamente muito diversas.
O uso comum da recuperação de materiais nasce portanto da necessidade 
constante de renovação pelo curto tempo de vida das construções, associado 
à frequência de catástrofes, e pela abundância de despojos deixados por esses 
mesmos eventos. A maior parte da organização urbana dos cerros demonstra 
a predominância da construção informal, que continua actualmente como 
processo de construção recorrente na cidade.
Este tipo de arquitectura inevitavelmente provoca, ou é provocada por, uma 
organização comum do próprio bairro, entre mãos para ajudar, conhecimentos 
especializados de determinados vizinhos e a eventual participação do próprio 
cerro na construção do mesmo. Nas zonas mais consolidadas, verifica-se este 
tipo de dinâmicas na transformação e requalificação do espaço público ou 
abandonado. Culturalmente, existe no país a tradição de fazer mingas09, uma 
reunião de vizinhos e amigos para realizar um trabalho comum a troco de 
convívio e uma generosa refeição. A nível governamental, são disponibilizados 
múltiplos de fundos monetários concursáveis, uma medida de dupla-face, que 
estimula a auto-construção participativa e simultaneamente liberta os municípios 
de responsabilidades que lhe deveriam estar associadas, como a instalação e 
gestão de infra-estruturas de recolha de lixo, iluminação da via pública e outras 
medidas básicas à cidade.
A partir destes processos, da topografia dos cerros, das suas origens históricas 
e ocupações informais, a identidade cultural de cada cerro forjou-se de modo 
único, criando um contexto urbano muito particular: íngremes montanhas de 
calma habitacional que se erguem sobre o caos do Plan e o Puerto que nunca 
dorme.

09. Mingas - Ver Glossário de Termos Chilenos
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 i/43. Vista para o mar, o Puerto e uma ponta do Cerro Alegre, desde o Cerro Cordillera.
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La oleada de éxodos, principalmente de familias inversoras en el desarrollo económico de la 
ciudad, junto a la transformación de Valparaíso como ciudad-puerto a ciudad com Puerto, 
durante gran parte el siglo XX, ciertamente produjo una baja tasa de crecimiento de la población 
y, con ello, un estancamiento del desarrollo urbano01.

Para compreender este contexto urbano, é indispensável compreender também 
a relação da cidade com a sua zona portuária. A cidade nasce e cresce em torno 
do seu porto, que a define e alimenta de bens e gentes durante vários séculos, de 
diferentes formas.
Em tempos um dos principais portos do Pacífico, beneficiava da sua localização 
estratégica relativamente à rota que passava pelo Cabo de Hornos, no extremo 
sul do continente, para aceder a esse lado da costa americana.
Com a abertura do Canal do Panamá em 1914, a queda da procura de salitre e a 
1ª Guerra Mundial, terminou a época de prosperidade económica e industrial da 
cidade. A construção do molhe de abrigo entre 1910 e 1930 foi a última grande 
modificação fundamental do Puerto. A partir dos anos 60 a administração foi 
assumida pela identidade autónoma Emporchi02, dedicando-se à transferência 
de cargas nacionais e sobretudo internacionais.
Actualmente, o porto funciona, em conjunto com o porto da cidade de San 
Antonio, como principal porto de carga e de passageiros do país, estabelecendo 
ligação directa com a capital, Santiago. Não obstante, não nutre directamente a 
cidade, que encontra vedado o seu acesso não só à prosperidade económica do 
mesmo, mas também ao próprio contacto com o mar, uma vez que a área do 
porto actua como barreira costeira de acesso restrito. Isto provoca uma distância 
e contraste brutal entre uma cidade cuja história respira boémia e heterogenia 
cultural criada pelo seu contexto de porto, e a muralha portuária encerrada. 
Toda a cidade observa o mar, desde ruas, casas e miradouros, mas não o pode 
alcançar. As propostas projetuais para esta zona da cidade são actualmente alvo 
de um aceso debate, com interesses económicos e questões sociais em aberta 
contenda e estancando-se mutuamente. Por exemplo, debateu-se um projecto 
de transformação do borde costeiro num centro comercial, o que isolaria ainda 

01.Vargas, C. H. (2015). Imagen Urbana de Valparaíso: Entre Património, Puerto y Turismo ¿Qué Queda? 
Revista Geográfica Valparaíso, 51, p.99

02. Emporchi - Empresa Portuária de Chile 
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 i/44. Parte do Puerto de Valparaíso.
Página seguinte > i/45. Vista para o Puerto, desde uma janela da CasalREvés, Cerro Cordillera.



136mais a cidade do mar, sendo recentemente rejeitado03.
Durante o século XX a cidade entrou em declínio económico, em contraste 
com a descomedida expansão da sua costa vizinha. As cidades de Viña del Mar, 
Reñaca e Concón, actuando como estâncias balneares da capital, desenvolveram-
se através de um grande investimento no turismo e crescimento descontrolado 
de torres e blocos de habitação sobre dunas e outras zonas de valor ecológico.
Antagonicamente, Valparaíso mantêm-se degradado, desorganizado e com 
uma expressão cultural muito forte, preenchido de associações culturais 
independentes, workshops de todo o tipo de actividade, comércio local e 
vendedores de rua, intensa vida nocturna, de dança, de teatro e de música, quer 
em pequenos locais, quer nas ruas. Ainda assim, não existem nela grandes infra-
estruturas para este tipo de manifestações, como salas de espectáculos, museus 
ou auditórios, sendo o centro cultural Ex-Cárcel a única excepção, associado a 
uma história de forte participação cidadã.

03. El Proyecto Mall Plaza Barón contempla la construcción de un centro comercial de más de 
120 mil m2 con cuatro pisos de altura, que ocupará el 41% de las 12 hectáreas del paseo costero 
e incluye, además, un muelle de 840 metros. Esta construcción estimada entre la línea férrea de 
propiedad de EFE y el Océano Pacífico, no cuenta con acceso a ninguna vía pública (…).
Vargas, C. H. (2015). Imagen Urbana de Valparaíso: Entre Património, Puerto y Turismo ¿Qué Queda? Revista 
Geográfica Valparaíso, 51. p.105

CIDADES VIZINHAS



 i/46. Espectáculo de uma comparsa (grupo de dança, música e percursão de rua), no Mil Tambores, 
um grande evento de Valparaíso onde desfilam as incontáveis comparsas da cidade. 
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Cidade 
Auto Criativa

A carência de espaços públicos na cidade, como parques, praças e avenidas, 
não impede a força e energia com que os mesmos são ocupados. Num comum 
deambular pelas ruas do Plan, são incontáveis as bandas ou batucadas que 
ocupam os espaços abertos com os seus ensaios; qualquer recanto é preenchido 
por vendedores de artesanato, plantas medicinais ou comida caseira; grupos 
enormes de jovens treinam coreografias lado a lado com a estação de metro de 
superfície e as tendas de campismo dos sem-abrigo. As expressões de teatro de 
rua, circo, malabarismo, pintura de murais, constroem em Valparaíso a rotina 
dos passeios, dos largos, das ruínas, e de qualquer espaço deixado à sorte, como 
quase todos são. Pequenas e ingénuas hortas florescem em vazios de terra das 
ruas íngremes que sobem os cerros, e as escadarias são pintadas e ocupadas 
pela vida noturna como espaço de convívio e casa de banho informal. A 
demanda por espaços públicos ultrapassa em grande escala a oferta do escasso 
planeamento urbano e, tal como as casas, os espaços ocupam-se e desenvolvem-
se informalmente, com reduzida intervenção municipal. Esta cidade auto-
constrói-se, dentro de uma multiplicidade e heterogenia que quase parece 
absurda, roçando o caos, e que surpreendentemente prevalece e funciona de 
forma orgânica e natural.

NA RUA



 i/47. Vista desde o topo da escada Cienfuegos, com o ascensor Cordillera ao lado em obras de 
restauro. Em baixo, o Plan, e o Puerto.
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Al caminar por el Cerro Cordillera es posible identificar una carga histórico-cultural en la que 
estamos inmersos, no sólo desde la institucionalidad, sino que también desde lo local, lo rutinario 
e inmediato, la configuración del espacio se articula, entre lo patrimonial, como historia oficial, 
y las singularidades socioculturales del lugar01.

O Cerro Cordillera foi o local com mais intervenções do colectivo RE, e onde 
este estabeleceu a sua sede e criou mais ligações com o bairro.
Foi um dos primeiros cerros de Valparaíso a ser ocupado, em tempos contendo a 
sede do governador, a prisão e a alfândega. É ladeado a sudeste pelo cerro Alegre, 
um dos mais turísticos, gentrificados e bem conservados, a Este pelo Barrio 
Puerto, primeiro sector povoado da cidade, e a norte por vários pequenos cerros 
(Santo Domingo, San Francisco, Las Perdices e Toro). A sua zona inferior foi 
declarada, juntamente com outras zonas da cidade, Património da Humanidade 
pela UNESCO, sendo também considerada Zona Tipica pelo Governo do Chile. 
Possui dois ascensores recentemente remodelados, o Ascensor San Agustín na 
zona superior e o Ascensor Cordillera na inferior, junto ao qual também se pode 
aceder ao cerro através de uma longa escadaria chamada Cienfuegos.
Este cerro alberga uma comunidade com uma identidade forte e particular, sendo 
o berço das primeiras organizações sociais e movimentos operários da cidade. 
Esta herança demonstra-se na quantidade de associações activas neste bairro, 
como o TAC, o Espacio Santa Ana02 e as duas Juntas de Vecinos; 

01. Maximiliano Soto, N. Q. C., Marcelo González Cisternas. . (2014). Prácticas de reapropiación de 
espacios comunitarios en el Cerro Cordillera. Un análisis etnográfico del Taller de Acción Comunitaria (TAC), la 
Población Obrera de la Unión y el Espacio Santa Ana, Valparaíso, Chile. Revista Márgenes, 11(43), 52 a 62. 
p.55 

02. Após a ditadura militar, a partir de 1990, uma série de ONGs foram instaladas pelo Chile 
com o propósito de reactivar as acções sociais ligadas à participação cidadã. Destas iniciativas 
nasceu o TAC, Taller de Acción Comunitaria, ligado ao métodos de Paulo Freire, e a princípios de 
voluntariado e associativismo. Começaram por limpar uma lixeira, transformando-a num espaço 
para crianças e envolvendo a comunidade. Foram os mesmos membros desta comunidade que, mais 
tarde, conseguiram a criação de uma comissão para a recuperação do edifício da Población Obrera 
La Unión, um edifício icónico dos movimentos sociais do século XIX na cidade, que era ainda 
casa para muitas famílias, não obstante a decadência física do espaço. Mais tarde, a recuperação 
do imóvel adjacente, uma capela em desuso e antigo Hogar para Niñas María Goretti, esteve ligada ao 
mesmo movimento comunitário, sendo  transformada no espaço cultural Santa Ana.

CERRO 
CORDILLERA

IDENTIDADE COMUNITÁRIA



 i/48.  Mapa esquemático do cerro Cordillera com os projectos RE e os principais acessos marcados



142bem como nos edifícios históricos de habitação social e colectiva, como o 
conventillo Massini03, ou a Población Obrera La Unión, considerado Inmueble de 
Conservación Histórica pelo Plan Regulador de Valparaíso. Estas associações e 
movimentos, apoiados na gestão comunitária e trabalho colaborativo, criaram-
-se como resposta ao abandono político e económico do sector, fomentando a 
sua identidade cultural. 
Actualmente, vários problemas continuam a demonstrar a precariedade 
presente na vida do cerro. O descarte de resíduos domésticos é um obstáculo 
diário, agravado pela inconsistência da rede de recolha, pela falta de contentores 
locais e pelas dificuldades de acessibilidade e transporte. Assim, germinam 
recantos utilizados como depósitos de lixo, chamados micro-basurales, onde se 
acumulam resíduos no meio da via pública, cujas bolsas são abertas pelos cães 
que deambulam nas ruas e os conteúdos espalhados pelos animais e pelo vento. 
Esta falta de infra-estruturas revela-se também na deterioração dos espaços 
públicos, manifestada pela ausência de investimento público até em necessidades 
urbanas básicas como a pavimentação e iluminação, bem como no desgaste 
visível nos edifícios e a sua consequente vulnerabilidade a catástrofes.
Várias das ruas que sobem o cerro dificultam a mobilidade, principalmente 
para o acesso da terceira idade, pelo seu declive acentuado e piso irregular. 
Simultaneamente, o acesso a veículos é também limitado a um pequeno 
conjunto de ruas, ainda que este factor apresente em si algumas vantagens, 
como a utilização destas vias, de difícil acesso viário, como espaço de convívio 
entre vizinhos, de jogos entre crianças, de partilha de refeições e música ao ar 
livre, propiciando o contacto entre os habitantes e respectivas dinâmicas de 
entre-ajuda. 
O cerro Cordillera apresenta várias oportunidades de intervenção, tendo em 
conta a sua vulnerabilidade, baixo poder económico, pouca intervenção estatal, 
as suas necessidades urbanas não supridas e espaços degradados, entre outras 
problemáticas. Ao mesmo tempo, os seus habitantes são parte activa na melhoria 
das condições dos seus espaços privados e públicos, com a presença e interacção 
contínua de várias associações comunitárias.
O colectivo RE começou por estabelecer-se neste bairro, pela ligação de um 
dos seus constituintes com a vizinha que geria o contrato de comodato do terreno 
que posteriormente se transformaria no Huerto Comunitário Cordillera. Assim, 
a primeira oportunidade de acção deu-se neste espaço, entre a calle Castillo, a 
principal artéria viária do cerro, e a calle Massini, com uma grande proximidade 
com a Junta de Vecinos nº79, a cancha e o conventillo Massini, nesse momento 
já em fase de restauro. A ligação com os construtores do ascensor Cordillera, 
que estava a ser recuperado nessa altura, foi também um importante laço, na 
obtenção de materiais e conhecimento. 
Uns meses depois deste início um dos participantes de RE ganhou um concurso 
do Placemaking Latinoamérica para intervir num parque infantil degradado, 
entre a calle Castillo e o ascensor San Agustín, na parte superior do cerro. 
As experiências e intervenções repartiam-se e partilhavam-se entre estes dois 
espaços públicos, às vezes com diferentes resultados entre si, alimentando a 
aprendizagem tentativa-erro que ia crescendo.
No início de 2018, os vínculos com o cerro Cordillera aprofundaram-se, através 
da cedência de um edifício devoluto para ser restaurado e habitado pelo colectivo, 
que viria a transformar-se no projecto da Casa AlREvés. O dono deste edifício 
e os habitantes jovens das casas que ele alugava na mesma rua ligaram-se ao RE 
e aos seus projectos, participando neles assiduamente.
Outro dos vínculos veio por parte da Junta de Vecinos nº79 que, por um período 
de tempo que terminou abruptamente por desacordos de liderança, se uniu e 
apoiou os projectos que surgiam. Com esta organização começaram as diligências 

03. Este conventillo localiza-se na calle Mazzini, em frente ao espaço do Huerto Comunitário 
Cordillera. Enquanto o colectivo RE intervinha no espaço, realizava-se simultaneamente a 
recuperação deste imóvel histórico, processo construtivo que gerou fortes laços e que teve um 
importante papel no desenvolvimento do projecto, através de empréstimo de ferramentas, doação de 
materiais, fornecimento de electricidade e participação dos habitantes nos processos de construção 
e decisão. 

ADVERSIDADES

RE NO CERRO CORDILLERA





144para a criação de um Parque num terreno abandonado e problemático, depósito 
informal de resíduos e albergue momentâneo de um casal toxicodependente. 
Realizaram-se várias sessões de limpeza, até à interrupção das operações uns 
meses mais tarde. A sede da Junta de Vecinos foi também usada para várias 
reuniões com os vizinhos, no processo de mapeamento participativo que 
resultou nas intervenções na Ramón Angel Jara; na oficina REimaginando la 
Conversación Femenista; nas tentativas de participação em dois concursos para 
financiamento governamental (o Fondeve e o Ficval, que não resultaram por 
problemas internos da administração desta organização); e como armazém e 
oficina do LERC (Laboratório Experimental de Reciclagem), em determinada 
altura.
Foram também significativas as acções de melhoria da comunicação e ligação 
entre vizinhos, inicialmente com quadros de giz onde se espalhavam anúncios de 
eventos, culminando na construção do Punto X, espaço de troca, venda, partilha 
e publicidade, na praça do ascensor Cordillera.
O colectivo RE foi estabelecendo várias cooperações e projectos externos ao 
cerro, como o passadiço ou a estufa do Parque Escuela 36 no cerro Larraín, o 
Invernadero Consciência no Campus da Universidade Católica em Curauma, ou 
a Aula Viva na Escola Gastón Ossa Saint Marie. Ainda assim, numa fase inicial, 
a sua ligação com o cerro Cordillera foi muito importante, ao experimentar 
com as suas dinâmicas de participação, tanto preexistentes como potenciais. 
Talvez a intenção e a prática não tenham nunca conseguido coincidir, mas a 
aprendizagem ganha nas tentativas realizadas é sem dúvida significativa para 
o seu futuro. No seguimento do capítulo serão discutidos os desafios destas 
experiências.



 i/49.   Esquema da localização das intervenções do colectivo RE, sublinhadas, em relação à calle 
Castillo, no Cerro Cordillera.
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Os projectos que ao longo do tempo surgiram no colectivo RE foram-se 
diversificando, assumindo diferentes tempos e moldes.
Alguns espaços desenvolveram-se debaixo da sua alçada, onde se experimentaram 
acções que queriam provocar o envolvimento dos habitantes do bairro, 
explorar novas formas de participação no espaço público e diferentes moldes 
de aprendizagem estudantil através da experiência prática -  paralelamente à 
evolução física dos projectos. O Huerto Comunitário Cordillera, o Parque de 
Juegos San Agustín e a CasalRevés são estes espaços, com um maior período de 
tempo de intervenção e de permanência do colectivo.
Outros projectos foram obras específicas ou pedidos de organizações e 
colaborações pontuais, com um tempo de execução limitado. Estes são o passadiço 
e a estufa feitas em colaboração com o Parque Escuela 36, o Invernadero 
Consciência em parceria com os estudantes do campus da Pontifícia 
Universidade Católica de Valparaíso (PUCV) em Curauma, a Aula Viva para a 
escola Gastón Ossa Saint Marie e o Punto X realizado no âmbito do primeiro 
estágio curricular de um estudante universitário no colectivo. O projecto LERC 
(Laboratorio Experimental de Reciclaje y Construcción) também produziu 
vários objectos de mobiliário, como o baloiço do Huerto Comunitário, o baloiço 
da Plaza de Juegos, a mesa Ágora, o forno de pizzas feito de um barril metálico, 
entre outros; ainda que seja um conceito transversal a vários outros projectos. 
Existiram também, num determinado momento, cooperações mais próximas 
com algumas das organizações sociais presentes no cerro Cordillera. Talvez 
estes projectos, mais além dos resultados físicos visíveis, se tenham revelado o 
momento de maior participação entre o grupo e a vizinhança do cerro. Um deles, 
o Futuro Parque Cordillera, proposto pelo presidente da Junta de Vecinos nº79, 
foi uma parceria que terminou sem construções, e cuja intenção ficou latente. 
Em paralelo, desenvolveu-se um projecto que começou por procurar soluções 
para a problemática da gestão de resíduos no cerro, experimentando com o 
mapeamento participativo e estendendo-se para outros âmbitos. Com reuniões 
e exposições contínuas aos vizinhos, resultou nas intervenções propostas para a 
Calle Ramón Angel Jara e na assistência à participação em dois concursos de 
financiamento municipais. Estes processos representam sinergias que estiveram 
activas numa determinada etapa, entre os habitantes e o colectivo.
Um quarto conjunto seriam os projectos aos quais não está associada uma 
construção, como os workshops, conversas, eventos ou panfletos. 
A Universidad Popular foi um projecto que promoveu uma série de workshops 
e debates nos espaços associados ao colectivo. A fanzine Huevo de Pato foi 

OS PROJECTOS





148outro projecto deste tipo, sendo distribuída pelo cerro e com quatro publicações. 
Foram também realizadas actividades no contentor Módulo Plaza Echaurren 
para gerar integração e bem-estar nos seus habitantes marginalizados, em 
parceria com a câmara Municipal, criadora do projecto.
Por último, integram-se nestas actuações os várias oficinas internas de partilha 
de conhecimentos para aplicar dentro do colectivo, e os debates e reuniões de 
auto-questionamento que procuravam repensar os caminhos tomados. 
Estas manifestações estabeleceram redes de diálogo e partilha, comunicação e 
discussão, tanto entre os membros de RE como no contexto social onde este se 
insere.



 i/50. Axonometria do Huerto Comunitário Cordillera.
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Permanências

Localizado num lote de terreno resultante de um edifício destruído por um 
incêndio, o uso deste espaço foi cedido por um contrato de comodato ao Club 
Adulto Mayor01, com o propósito de ser um ponto de recolha de reciclagem 
(chamado punto limpio). O projecto não teve sucesso, e o terreno foi abandonado e 
reduzido a um aterro informal. Através do contacto próximo com a responsável 
da associação que tinha celebrado este contrato, o espaço foi cedido ao que 
actualmente é o colectivo RE, no início das suas actividades, transformando-se 
no primeiro lugar de intervenção e possibilitando incontáveis aprendizagens e 
experimentações.  
Foi limpo e modificado ao longo do tempo, tem aproximadamente 200m² e 
organiza-se entre uma horta comunitária, uma praça e um armazém de 
materiais. A horta ocupa quase metade do recinto, e contém canteiros de plantas 
e árvores, bem como composteiras, onde os vizinhos podem desfazer-se dos 
seus resíduos orgânicos que irão servir de fertilizante. A zona central é uma 
praça para convívio, com bancos, mesas, baloiço, fornos e área para fogueiras. 
Neste espaço, além de encontros espontâneos, realizam-se vários eventos, como 
concertos, teatros, festas de aniversário, confecção e venda de alimentos, ou 
workshops, organizados tanto pelo colectivo como pelos vizinhos. A terceira 
zona, de armazenamento de materiais respigados, ocupa o limite com a empena 
do edifício adjacente, e guarda todo o tipo de materiais de construção, desde 
madeira, metal e tijolos, a andaimes e latas de tinta. O seu propósito é servir as 
obras do Huerto Comunitário, do RE e as necessidades dos vizinhos.
As intenções iniciais do projecto passavam pelo envolvimento dos vizinhos nas 
transformações, promovendo o seu sentido de pertença para que: eventualmente, 
o Huerto pudesse funcionar independentemente da presença do colectivo; a 
criação de um espaço verde urbano, onde as plantas que cresciam pudessem ser 
úteis aos habitantes do lugar e promover a sua autonomia; e a optimização da 
realidade, usando materiais descartados e resgatando ferramentas estragadas, 
tentando sensibilizar a vizinhança para o valor de cada objecto, para uma 
melhor gestão residual, e para as possibilidades do que existe no local.
Estas intenções não foram fáceis de implementar e, muitas vezes, a realidade 
prática materializou-se de formas diferentes às idealizadas. Na horta, o cuidado 
das plantas e o acesso à água causaram problemas, tanto com o compromisso 
conseguido com o fornecimento municipal de água, como com o compromisso 
da vizinhança no cuidado das mesmas. A praça exigia frequente limpeza e 

01. Clube de Seniores do Cerro Cordillera

HUERTO COMUNITÁRIO 
CORDILLERA



 i/51.  Desenho da Plaza de Juegos San Agustín, com o edifício do ascensor San Agustín ao fundo, à 
direita.



152manutenção do mobiliário, o que nem sempre era assegurado, especialmente na 
ausência dos membros do colectivo. O armazém necessitava de constante ordem 
e arrumação, e a delegação de direitos sobre o uso dos materiais foi também 
problemática. 
No Huerto Comunitário nasceram vários projectos, nomeadamente o 
LERC (Laboratório Experimental de Reciclagem e Construção), workshops, 
colaborações e convívios. Foi sendo dotado de várias infra-estruturas como 
bancos, uma grande mesa, um muro de contenção, um grande mural, camas de 
cultivo, composteiras, entre outros. Este foi o primeiro espaço com a intervenção 
do colectivo e local por excelência de experiências, processos de tentativa-erro, 
estratégias, e ligação inicial com o bairro.

A Plaza de Juegos San Agustín localiza-se numa pequena praça de jogos infantis 
em degradação, que o foi o terreno de um dos projectos seleccionados para 
construção pelo concurso Placemaking Latinoamérica, elaborado em conjunto 
por um membro do colectivo RE e o grupo Agora 21. O projecto materializou-
se numa armação metálica com vários jogos associados, como redes e baloiços, 
que podem ir sendo modificados, e uma melhoria da praça e das suas outras 
estruturas. Este foi um espaço de vários eventos e experiências ao longo do 
desenvolvimento do colectivo.
No decurso do seu tempo de execução, o projecto enfrentou vários desafios 
significativos, que representaram uma permanência de aprendizagem profunda 
baseada em tentativas e erros, apoiada em dinâmicas de sinergia local e que 
permitiu uma maior compreensão das mesmas e do contexto do terreno.
O primeiro grande desafio foi a reinterpretação da primeira proposta lançada 
e vencedora do concurso, da forma mais adequada aos recursos disponíveis, 
às vontades dos moradores e usuários, e à validação das pré-existências e das 
qualidades que estas representavam. O esgotamento dos materiais, o ajuste do 
projecto às necessidades de segurança correspondentes a um parque infantil, 
o término dos prazos e do financiamento e, por último, o desvinculamento 
das organizações colaboradoras foram outras adversidades enfrentadas, que 
provocaram quebras e questionamentos no processo do projecto.
Num primeiro momento, existiu um grande envolvimento dos vizinhos na 
reelaboração da proposta, na organização dos eventos e na construção, dando 
mais tarde lugar a uma crescente descredibilização e desorganização, instigada 
pelas dificuldades encontradas. A fase final foi levada a cabo por um grupo de 
voluntários de RE e pela força de vontade individual de um dos seus integrantes, 
tentando sempre provocar a participação dos usuários e actuando através 
do reaproveitamento de recursos, agora combinado com os conhecimentos 
adquiridos ao longo da experiência.
Ainda que a actividade do colectivo já não se mantenha neste espaço, a longa 
duração das intervenções, e os sucessos e fracassos que representou, marcaram 
excepcionalmente os caminhos e diretrizes seguidos, e a obtenção de uma 
consciência mais realista da participação dos habitantes e dos seus percalços. 
Neste projecto houve uma aprendizagem ao longo do tempo, no sentido de ter 
uma actuação menos assistencialista, e mais colaborativa, tentando não oferecer 
uma ideia mas sim gerar um sentido de emancipação do espaço às mãos da 
comunidade circundante. 

O projecto da CasalREvés surgiu através da relação estabelecida com um 
habitante jovem do cerro que tinha comprado, remodelado e alugado vários 
imóveis na calle Sócrates02. Esta ligação permitiu a cedência de dois andares 
de um prédio degradado, para renovação experimental e progressiva. Gerou-se 
um local que era simultaneamente sede, casa, experiência social, oficina e obra. 
Os objectivos propostos eram a aprendizagem através da construção, por parte 
dos participantes; a redução do custo da obra e a experimentação de novas 

02. Como referido em Encontros, a relação de entreajuda com o dono da CasalREvés e das outras 
casas da esquina remonta aos inícios do colectivo e à relação de vizinhança que este mantinha com 
o HCC e com alguns membros de RE.
 

PLAZA DE JUEGOS SAN 
AGUSTÍN

CASALREVÉS



 i/52.  Corte do edifício da CasalREvés. No piso térreo e em frente, estão duas casas que pertencem 
ao mesmo dono deste edifício (Casa do Gregory e Casa Azul). Em conjunto com as duas Casas Piña, 

na mesma rua, formam a Esquina Choripan (grupo de amigos que aqui habitam). 



154técnicas e aplicações, através do uso da maior quantidade possível de materiais 
recuperados; e colocar à prova as acções de construir e de habitar, usualmente 
sequenciais, convergindo as duas no mesmo espaço de tempo.
A inserção desta casa no seu contexto de vizinhança revelou-se fulcral. Actuando 
como sede do colectivo, envolveu-se profundamente com a vida da esquina entre 
a calle Sócrates e a calle Villagrán ou, como foi apelidada, a Esquina Choripan. O 
espaço da rua e das várias casas habitadas por jovens trabalhadores, estudantes, 
artistas, estrangeiros, pertencentes ao mesmo dono da CasalREvés, foi ocupado 
pelas interações sociais que ali se foram desenrolando. O vínculo foi tal que, 
em certos momentos, ser residente daquela esquina ou participante de RE se 
confundia.
Este projecto-casa enfrentou vários desafios e ainda mais reinvenções. Um 
ano passado desde o seu começo, teve um segundo arranque, mais intenso, na 
parte da construção material, na qual durante uns meses se concentrou toda 
a actividade do colectivo. Foi assumido um compromisso entre o dono da 
casa e dois dos integrantes de RE, no qual metade do edifício seria doado à 
Associação Cultural RE03 e a outra metade arrendada para cobrir o empréstimo da 
compra, sob a administração do colectivo. Com este acordo surgiram prazos, e 
algumas tensões internas. Outros desafios passaram pela concordância e gestão 
da legislação necessária, o propósito nem sempre cumprido da integração 
participativa da vizinhança e a gestão humana e afectiva dos habitantes da casa, 
em confronto com as responsabilidades, hierarquias espontâneas e decisões de 
trabalho.
Vários eventos dinamizaram a troca de conhecimento e experimentações dentro 
da casa. Os alunos do curso de Restauración de Bienes Patrimoniales do DuocUC04 
realizaram as suas aulas práticas de técnicas de Adobe nas paredes da casa, 
entregando simultaneamente conhecimento aos membros de RE. Organizaram-
se também várias mingas05, convidando e envolvendo vizinhos e outros jovens 
da cidade e realizaram-se oficinas de transmissão de conhecimentos técnicos 
entre os participantes da obra, como restauro de madeiras, nivelação de piso ou 
soldadura.
A casa funcionou também como local de reuniões para o colectivo, e organizaram-
-se várias formas de economia interna visando a subsistência e autonomia 
financeira dos seus habitantes. Uma das acções mais recorrentes era a respiga 
de alimentos na feira e no mercado, que eram recolhidos em abundância. A 
compra a granel de grandes quantidades de produtos não perecíveis era outra 
estratégia, bem como a recolha de latas e cabos eléctricos descartados para 
trocar o alumínio e o cobre por dinheiro, ou a venda conjunta de vinho quente e 
comida acompanhada por eventos no Huerto Comunitário Cordillera.
Talvez este projecto tenha sido o mais desafiante do colectivo até à data, 
acompanhado por grandes aprendizagens tanto a nível de conhecimento técnico 
e administrativo, como sociais e humanas.

03. Identidade Jurídica atribuída ao colectivo RE.

04. Restauro de Bens Patrimoniais, curso profissional e técnico universitário do Duoc UC. 

05. Minga - ver Glossário de Termos Chilenos



 i/53.  Huerto Comunitário Cordillera no dia 1 de Maio de 2018, num grande evento em que 
se fizeram pizzas com alimentos doados e respigados, e foi pintado o mural na parede da casa 

adjacente.
Página seguinte > i/54. Construção do armazém de materiais reciclados, com madeira respigada e 

restos dos materiais do projecto da Plaza de Juegos San Agustín, em Abril de 2018. 
i/55. Vizinho do cerro Cordillera sentado num banco respigado do Huerto Comunitário, aquecido 

pelo forno de adobe, em  Março de 2019.
i/56. Grupo de vizinhos em convívio, após uma jornada de manutenção da zona da horta, em Abril 

de 2020. 
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i/57. Jornada de intervenção na Plaza de Juegos San Agustín, em Outubro de 2017.  
i/58.  Vizinhos e integrantes do RE brincam em frente à estrutura principal da Plaza de Juegos San 
Agustín, em Maio de 2018.
Página seguinte > i/59. Vista da fachada da CasalREvés, desde a rua Socrates, em Abril de 2018.
i/60. Interior do primeiro piso da CasalREvés, em Junho de 2018. 
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 i/61. Desenho do Parque Escuela 36, com a Pasarela e o Invernadero assinalados a cor.
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Execuções

O Parque Escuela 36, gerido pela comunidade local localiza-se no cerro Larraín, 
noutra parte da cidade, e conta com duas obras realizadas pelo colectivo, fruto de 
uma colaboração com as responsáveis pelo espaço. Neste terreno existiam duas 
escolas, destruídas por um incêndio. O vazio urbano que restou foi apropriado 
pelos vizinhos com o propósito de ser um parque para as crianças da zona, e nele 
organizam-se atividades regulares, enquanto vai sendo dotado paulatinamente 
de mais infra-estruturas.
O primeiro evento participativo do colectivo RE, com a partilha de uma refeição 
como chamariz, realizou-se aqui. Chamou-se Sopalcerro, e foi o antecedente dos 
Pizzalcerro realizadas mais tarde na Horta Comunitária e na Plaza de Juegos. 
Mais tarde, estabelecendo vínculos com uma das faculdades da cidade e algumas 
organizações, surgiram as propostas para a construção de uma passagem de 
acesso universal e, mais tarde, uma estufa.  
A obra da Pasarela 36 foi feita no verão chileno de 2017/2018, com o apoio 
de vários vizinhos e voluntários. O Parque Escuela carecia de um acesso 
universal, com duas entradas em condições muito precárias: uma escada 
inclinada, provavelmente pelos movimentos telúricos frequentes na região, e 
um portão aberto para uma rua com inclinação extrema e piso descontínuo e 
muito irregular. Assim, com o auxílio do Fondo de Vinculación con el Medio da 
P.U.C.V., da Junta de Vecinos Nuevos Horizontes (nº9), da organización META 
e do município de Valparaíso, juntaram-se os recursos necessários à intervenção.
O Invernadero 36, realizado no âmbito do projecto Semilla y Abono de 
Colectividad, Manejo de Residuos Orgánicos criado pela Fundación Más Tierra 
e candidato ao Fondo de Protección Ambiental 2018 do Ministério del Medio 
Ambiente, foi uma estufa e espaço multifuncional desenhado e executado pelo 
colectivo RE, integrado na horta do Parque Escuela 36. A ideia era criar um 
espaço fechado capaz de receber diferentes actividades, construído numa lógica 
de optimização de recursos através de materiais respigados e trabalho de equipa, 
incorporando-se nas preexistências do terreno e aproveitando a direcção solar.

A estufa Invernadero Consciencia foi executada em pleno Campus Académico 
da Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso, em Curauma. Este projecto 
foi proposto pela única participante externa ao colectivo na oficina de Móveis 
em Madeira, que ocorrera no Huerto Comunitário. Desta forma, um evento 
que não conseguira atrair o número de pessoas planeado, acabou por levar a 
uma oportunidade proveitosa.
O propósito deste grupo de alunos desta universidade, em cooperação com 

INVERNADERO CONSCIENCIA

COLABORAÇÕES COM O 
PARQUE ESCUELA 36



 i/62. Desenho do Invernadero Consciencia.
i/63. Desenho da Aula Viva.

i/64. Desenho do Punto X.
i/65. Esquema dos materiais usados para construir a mesa Ágora do Huerto Comunitário Cordillera, 

no âmbito do LERC.



162o colectivo, foi gerar um espaço que simultaneamente tivesse as valências de 
uma estufa e que fosse capaz de consciencializar os seus utilizadores sobre as 
possibilidades da reutilização, da bioconstrução, da integração da instituição com 
o seu meio, e questionar os processos de agricultura intensiva contemporâneos. 
A sua estrutura foi construída através de madeira respigada, cana e palha, e foi 
revestida com adobe nas superfícies opacas, e policarbonato nas transparentes.

A Aula Viva construiu-se em conjunto com a Fundación Más Tierra, no âmbito 
do projecto de desenvolvimento meio-ambiental escolar, foi estabelecida uma 
cooperação com a Escuela Ossa Saint Marie, localizada na cidade vizinha Viña 
del Mar. Foi criado um espaço que procura apoiar e potenciar a horta existente, 
capaz de albergar vários momentos diferentes, numa reinterpretação do espaço 
da sala de aulas, e repetindo o princípio multifuncional de outros projectos. 
Foi executada numa só jornada de 14 horas, com a participação de mais de 
cinquenta pessoas na sua construção, tanto elementos do colectivo como alunos, 
pais e docentes da escola. Os materiais usados foram respigados e, dentro desta 
lógica, foi realizado um acordo com a empresa Concón Maderas Impregnadas, 
no qual se deu uma nova vida aos seus desperdícios.

O Punto X foi realizado como resposta à necessidade de um lugar fixo onde a 
comunicação e os fluxos de informação entre os vizinhos se pudessem dar, como 
anúncios, eventos, oportunidades, promovendo assim a entreajuda no bairro. 
A ideia surgiu depois da investigação feita através do mapeamento colectivo, 
e foi inserida no âmbito do primeiro estágio curricular, de um estudante de 
arquitectura, efectuado através da Asociación Cultural RE. 
Criou-se uma estrutura assente em dois apoios verticais em forma de X, entre 
os quais se suspendia um quadro de giz e um módulo de prateleiras, que pode 
ser aberto, transformando-se num balcão para venda. A zona frontal contém 
um painel feito de rolhas de cortiça cortadas, para afixar cartazes e anúncios. 
As prateleiras servem como ponto de troca, onde os vizinhos são convidados 
a deixar objectos que já não usam, e levar outros que lhes possam ser úteis. A 
divulgação e explicação do funcionamento desta peça aos habitantes do cerro foi 
um procedimento chave para lhe atribuir sentido. 
A sua localização, num ponto estratégico da primeira praça do cerro Cordillera 
para quem vem do Plan, onde todos os dias passam uma grande parte dos seus 
habitantes, onde chega o ascensor Cordillera, onde passa a rua Castillo e onde 
desemboca a escada Cienfuegos foi também um factor a considerar.

A iniciativa do LERC - Laboratorio Experimental de Reciclaje y Construcción-  
não chegou nunca a alcançar o potencial planeado, mantendo-se numa fase 
embrionária. Ainda assim, teve um enorme impacto em vários projectos, executou 
várias peças de mobiliário urbano e foi a semente da lógica de reaproveitamento 
do RE. Um dos objectivos era originar um sistema estruturado para receber, 
armazenar e doar materiais respigados, mas este plano ainda não se verificou. 
Não obstante, o armazém de materiais reciclados, onde actualmente se guardam, 
organizados, incontáveis materiais, muitos dos quais foram sendo usados para as 
obras do colectivo, foi construído no âmbito deste projecto. A mesa Ágora, do 
Huerto, foi o primeiro mobiliário que nasceu desta lógica, através de um soalho 
centenário recuperado, um polibã transformado num canteiro no centro da 
mesa e outras madeiras. O baloiço do Huerto e o baloiço da Plaza San Agustín 
são os outros objectos oficiais do LERC. Contudo, muitas mais intervenções, 
tanto no Huerto Comunitário como nos restantes projectos, foram feitas através 
destes materiais e dentro do mesmo raciocínio, podendo afirmar-se que existe 
uma permanência metodológica das ideias aqui desenvolvidas.
A determinada altura, abriu-se a possibilidade de transformar a cave da sede 
da Junta de Vecinos nº79 numa oficina com ferramentas para serem utilizadas 
a benefício das necessidades dos vizinhos, com os materiais do armazém do 
Huerto. Esta diligência acabaria por não ter os resultados esperados e dissolver-
-se quando as divergências entre o presidente desta organização e o colectivo se 
instalaram.

LERC

AULA VIVA

PUNTO X



 i/66. Interior do Invernadero Consciencia.
Página seguinte > i/67. Interior do Invernadero 36.

i/68. Pasarela 36.
i/69. Pasarela 36, com os participantes sobre a mesma.
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 i/70. Aula Viva.
i/71. Punto X.

Página seguinte > i/72. Mesa Ágora, bancos respigados, muro de contenção de pneus, forno feito 
com um barril metálico, entre outros objectos usados no âmbito do LERC, no Huerto Comunitário.



166



 i/73. Reunião na Junta de Vecinos nº79, para discutir os planos para o Futuro Parque Cordillera.
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Estes projectos, de alguma forma, estão ligados entre si e entre a parceria com 
a Junta de Vecinos nº79 do cerro Cordillera, localizada num ponto-chave 
entre as várias intervenções que haviam surgido até então. Esta relação, que 
se foi consolidando, teve um momento de quebra abrupta, provocada por um 
desentendimento entre o presidente da associação de vizinhos referida e alguns 
membros do colectivo RE.
Por essa razão, estes projectos nunca atingiram uma formalização final. Ainda 
assim, são as sinergias que se desencadearam no desenrolar destes processos que 
importa salientar. 

A ideia do projecto do Parque Cordillera nasceu em estreita relação do RE com 
a Junta de Vecinos nº79, a organização administrativa de vizinhos da zona, para 
um terreno abandonado e que levantava problemas a nível de excesso de lixo, 
de perigo de incêndio, de ocupação para actividades ilícitas e de proliferação de 
pragas. 
Em conjunto com vários habitantes locais organizaram-se jornadas de limpeza 
e reuniões para a planificação do espaço, que visava transformar-se num parque 
público com possibilidade de várias infra-estruturas de lazer. A ideia final nunca 
chegou a ser concretizada, com o congelamento das relações dos organizadores 
da iniciativa, permanecendo latente até aos dias de hoje.

As acções de Mapeamento começaram por nascer da preocupação com o 
problema da acumulação indiscriminada de resíduos no espaço público, e pela 
negligência da gestão dos mesmos.
Um grupo de integrantes do colectivo começou por realizar inquéritos 
aos habitantes do cerro, usando mapas e pictogramas como estratégia de 
identificação dos hábitos e preferências dos mesmos, relativamente ao despejo 
dos seus resíduos domésticos e à sua valorização dos espaços públicos disponíveis. 
Após este questionário, uma série de reuniões foram acontecendo, convocando 
os vizinhos para a sede da Junta de Vecinos nº79, onde foram confrontados com 
a informação recolhida e convidados a criar grupos de discussão e análise, para 
poder apurar as suas necessidades colectivas e em conjunto elaborar propostas. 
Recorreu-se a ferramentas de trabalho como fotografias, esquemas, pictogramas, 
mapas e desenhos.
As iniciativas desencadeadas afastaram-se dos intuitos iniciais do colectivo, 
que giravam em torno de encontrar uma solução para a gestão de resíduos do 
cerro. Ainda assim, isto foi um passo positivo na proximidade e participação 

Sinergias

FUTURO PARQUE 
CORDILLERA

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO 
E CALLE RAMÓN ANGEL JARA



 i/74. Jornada de limpeza do terreno do Futuro Parque Cordillera.
Página seguinte > i/75. Vizinho a responder a perguntas no mapa do Cerro Cordillera,  no âmbito 

do  Mapeamento Participativo.



170da comunidade, que conseguiu identificar as suas intenções tendo em conta 
o panorama disponível. Prepararam-se duas candidaturas a financiamentos 
estatais01, o Ficval02 e o Fondeve03, com o propósito de encontrar financiamento 
para a melhoria do espaço urbano. Simultaneamente, preparou-se um plano de 
trabalho que queria precaver-se no caso da não obtenção destes financiamentos, 
e conseguir actuar ainda assim. Devido a problemas internos da Junta de 
Vecinos, não foi possível participar nestes concursos - um dos membros da 
administração boicotou o procedimento ao negar a apresentação de alguns 
documentos necessários. 
Tendo em conta a vontade de prosseguir, fizeram-se várias jornadas de trabalho 
com participação e apoio dos vizinhos, tanto nas tarefas de limpeza e construção 
como na disponibilização de refeições aos trabalhadores. Foram recuperados 
materiais do antigo pavimento, que estava soterrado, com o propósito de serem 
devolvidos ao desenho deste eixo, recuperando assim o valor histórico da rua e 
dos seus elementos.
As jornadas de limpeza sucederam-se, com apoio municipal no empréstimo de 
utensílios e na recolha do material excedente de terra e escombros. O projecto 
progrediu até que a falta de participação dos habitantes do cerro levou a novas 
tentativas de divulgação e à convocação de novas reuniões com os vizinhos e as 
entidades que queriam contribuir para o mesmo. Eventualmente, a iniciativa 
estagnou, a par da relação entre a Junta de Vecinos e o RE.

01. Ver Fondos no Glossário de Termos Chilenos

02. Ficval - Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso - fondo de apoio a iniciativas culturais, ao 
qual podem concorrer organizações, corporações e fundações de Valparaíso, sem fins de lucro e com 
identidade legal. 

03.  Fondeve - fondo para projectos de desenvolvimento comunitário, ao qual podem concorrer as 
Juntas de Vecinos. 



 i/76. Fanzine Huevo de Pato
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Em vários projectos a materialização não foi feita através de construções ou 
intervenções no espaço, mas através de outro tipo de partilhas igualmente 
transformadoras.

As Onces01 Comunitárias realizadas no Módulo da Plaza Echaurren, um contentor 
multifuncional colocado pelo município nesta praça com o propósito de estimular 
a sua integração social na cidade, foram mote para uma enorme aprendizagem e 
indagação sobre os estigmas sobre ela levantados. Este lugar, epicentro histórico 
do nascimento de Valparaíso, é ocupado diariamente por habitantes em situação 
de desalojamento, alcoolismo, toxicodependência e aparente desequilíbrio 
mental, muitos deles em idade avançada. O propósito destes eventos era a 
partilha e a possibilidade de, perante um problema sistemático maior do 
que a capacidade do grupo para o resolver, gerar momentos de aceitação 
e empoderamento, estimulando a consciência de que qualquer um tem algo 
para oferecer e produzindo encontros sociais entre diferentes seres humanos 
usualmente estigmatizados. Estes eventos contaram com doações de comida 
dos estabelecimentos mais próximos, música e dança entre pessoas de diferentes 
idades e realidades sociais, jogos de mesa feitos com materiais residuais, trocas 
de roupa, actuações dos locais e sobretudo, convívio e oportunidade de diálogo 
e empatia.

A fanzine Huevo de Pato foi uma publicação informativa ilustrada sobre as 
actividades de RE e dos vizinhos do cerro Cordillera, distribuída mensalmente. 
Teve quatro edições e visava consolidar a comunicação dentro do bairro, 
informar sobre os seus acontecimentos e divulgar as operações do colectivo.

A Universidad Popular consistiu em módulos de formação colectiva, aberta 
e participativa, envolvendo os habitantes do bairro e os seus conhecimentos, 
numa lógica de partilha de saberes e aprendizagens fora do contexto educativo 
institucional. A oficina REimaginando la Conversación Feminista, os workshops 
de empanadas de Cochaiuyo02, de cerveja artesanal, de linguagem musical, de 
autoconstrução de um desidratador solar de comida, a oficina de construção 

01. Ver Once no Glossário de Termos Chilenos

02. Alga comestível muito presente na culinária chilena.
 

Diálogos

ONCES COMUNITÁRIAS

HUEVO DE PATO

UNIVERSIDAD POPULAR



 i/77. Oficina REimaginado la Conversación Femenista, que decorreu na sede da Junta de Vecinos 
nº70.

Página seguinte > i/78. Primeira Once Comunitária no Módulo da Plaza Echaurren, em  Dezembro 
de 2018.



174do forno de barro do Huerto, são vários dos eventos decorridos nesta iniciativa, 
leccionados tanto por vizinhos do cerro como por membros de RE, abertos 
à presença de todos os interessados. Estes acontecimentos ocuparam espaços 
de intervenção do colectivo, como a CasalREvés, o Huerto, ou espaços de 
cooperação como a sede da Junta de Vecinos nº79.

Já a ideia REpensar e REconstruir, considerada um projecto transversal 
a todas as actividades de RE, pretende promover o debate e a interrogação 
constante sobre a realidade presente, os modos de fazer e os erros cometidos 
nas acções realizadas pelo colectivo, para que os seus princípios se baseiem 
numa aprendizagem crescente e não dogmática, através de debates e de partilha 
de conhecimentos. Parte deste projecto, de certo modo espontâneo, são as 
viagens, oficinas, debates e conversas convocadas internamente, que quebram 
paradigmas e dão novos rumos ao colectivo e aos seus integrantes.

REPENSAR



RESPIGA EM ACÇÃO

 Página seguinte > i/79.
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Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées; (…) son univers 
instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les “moyens du 
bord”, c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux, hétéroclites au 
surplus, parce que la composition de l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, 
ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions 
qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec les résidus de 
constructions et de destructions antérieures01.

01. Lévi-Strauss, C. (1962). La Pensée Sauvage. Paris: Librairie Plon. p.27.

E OBSTÁCULOS



i/80. Esquema de disponibilidades que podem responder a necessidades 
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As actividades do colectivo progrediram numa perspectiva de enquadramento 
dos problemas como possíveis oportunidades, isto é, na adaptação de 
determinadas carências para a colmatação de algumas problemáticas que as 
mesmas levantam. Dentro da estratégia do bricoleur, esta situação dá-se quando a 
partir da realidade disponível se obtêm as ferramentas para a transformação da 
mesma. Deste modo, a essa disponibilidade pré-existente associa-se uma necessidade 
a que a mesma poderia responder.
Importa sempre referir que estas oportunidades derivaram sempre de 
problemas reais, que de nenhuma forma seriam justificáveis como meios, 
mesmo que a partir deles seja possível extrair novas possibilidades. Perante a 
dimensão sistematizada de um contexto carenciado e vulnerável, uma acção 
profundamente transformadora capaz de subverter eficientemente esta realidade 
paradigmática e encontrar a solução para os seus problemas parece utópica e 
longe do que, como pequeno colectivo, seria possível realizar. Assim, a lógica 
do bricoleur assume-se como uma abordagem imediatamente mais efectiva e, de 
certa maneira, com uma escala mais humana.
Por conseguinte, neste contexto urbano com graves problemas infra-estruturais 
a nível de recolha e gestão de resíduos, que acentuam a sua predisposição a 
catástrofes como incêndios, derrocadas de terra e escombros, propagação de 
doenças e contaminação dos sistemas naturais, existe disponibilidade para 
respigar recursos e ocupar lugares descampados, e uma necessidade urgente de 
actuação. Simultaneamente, a negligência das instituições responsáveis traduz-
-se num menor controlo e numa maior facilidade de intervenção no lugar. Este 
abandono estatal acaba por representar maior liberdade de acção, mas também 
um maior esforço das comunidades para colmatar necessidades que deveriam 
ser supridas pelos órgãos responsáveis e para gerir infra-estruturas que deveriam 
ser dados adquiridos, tais como: sistemas de iluminação, pavimentação e 
escoamento de águas da chuva; criação e manutenção de espaços públicos; a 
recolha de resíduos domésticos e limpeza das ruas; e a segurança estrutural dos 
edifícios, entre outros.
Deste modo, como terrenos de intervenção usaram-se vazios da malha urbana, 
espaços abandonados à acumulação indiscriminada de resíduos e que supunham 
vários riscos para a sua envolvente. O terreno usado para o Huerto Comunitário 
é um bom exemplo, bem como o do projecto latente do Parque Cordillera, ambos 
no cerro Cordillera. O Parque Escuela 36, noutro bairro da cidade, é também 
outro modelo da transformação de um espaço devoluto, outrora pertencente a 
duas escolas vítimas de uma catástrofe.

PROBLEMA 
OPORTUNIDADE

NÃO É UMA SOLUÇÃO

IMEDIATEZ

ESPAÇOS VAZIOS



 i/81.  Ilustração de factores que levam a um maior tempo de aplicação de materiais respigados
 i/82. Ilustração da necessidade constante de atenção às oportunidades de respiga, facilidade de 

transporte das mesmas e espaço de acumulação



180A estes terrenos disponíveis relacionaram-se respostas a determinadas 
necessidades dos habitantes, nomeadamente na abertura de mais espaços 
públicos ou, neste caso, comunitários, e de infra-estruturas a eles associadas. 
A abertura destes vazios ao uso de todos, bem como a instalação de hortas, 
mesas e bancos, jogos para crianças, fornos, entre outros, veio trazer espaço de 
convívio e mobiliário muito solicitado para a vida urbana destes cerros, já de si 
extremamente rica.
Simultaneamente, a acumulação de resíduos na via pública, além de representar 
um problema premente na realidade da cidade de Valparaíso, apresenta-se 
também como disponibilidade de determinados materiais para respigar. Todo o 
tipo de mobília descartada (como sofás, armários, cadeiras, colchões, ou mesmo 
fornos ou frigoríficos) apresentava possibilidades de uso, por exemplo, para 
mobiliário urbano ou da CasalREvés, composteiras, ou reaproveitamento de 
materiais. Além disso, vários resíduos inusitados possibilitavam um novo uso, 
diferente do original, como foi o caso do muro de contenção formado por pneus 
com terra comprimida no Huerto Comunitário, ou o baloiço do mesmo local 
feito através da prancha de um skate. Por outro lado, determinados tipos de 
resíduos podiam ser recolhidos e vendidos pelo valor das suas propriedades, 
como era o caso das latas e dos cabos elétricos de cobre, cuja borracha tinha 
que ser antes removida. Por último, os restos de muitas madeiras acabavam por 
servir para fogueiras ou churrascos, que eram frequentes entre os vizinhos do 
bairro, no típico meio-bidão com pernas soldadas, churrasqueira criada também 
através da respiga.
Contudo, este procedimento fica muito longe de resolver a problemática de 
gestão de resíduos da cidade, face ao seu grande número, à impossibilidade de 
reaproveitamento de muitos deles, devido às suas características, e à reduzida 
capacidade de actuação do colectivo a grande escala. 
Mas não eram só os resíduos acumulados no espaço público que o colectivo 
recolhia. Muitos dos materiais usados na construção das intervenções provinham 
de restos de obras, como a do ascensor Cordillera, do conventillo da rua Massini, 
da casa em construção de um vizinho, entre outras. Era também recuperado 
material residual de oficinas de madeiras, metais ou até de automóveis (doadoras 
de óleo de veículos queimado, impermeabilizante de madeiras), às vezes de 
forma informal, outras através de acordos com os donos ou as empresas. A 
recuperação de elementos de espaços devolutos também foi praticada. 
O acto de respigar não se restringiu ao armazenamento e uso de matérias-primas 
para a construção. Desde ferramentas emprestadas, doadas ou recuperadas e 
arranjadas, a roupa e comida respigada do mercado e da feira, várias acções do 
colectivo, bem como o seu modo de subsistência, foram apoiadas por este tipo de 
acumulação de disponibilidades do quotidiano, previamente descartadas como 
resíduos.
Ainda que, desta forma, fosse possível aceder a uma grande variedade de bens 
e materiais sem ter praticamente gastos económicos, este método também 
apresentava alguns desafios e limitações.
Alguns deles relacionavam-se com o tempo de execução, que podia ser muito 
maior do que o comum para aquele tipo de intervenção, uma vez que a qualidade 
e desgaste dos materiais dificultava amiúde a sua aplicação, e a inventividade 
necessária para poder resolver os problemas levantados através dos objectos 
acumulados exigia um maior esforço. Outros associavam-se ao acto de recolha, 
que exigia uma atenção constante às oportunidades de respigar manifestadas no 
contexto da cidade e a disponibilidade imediata de transportar os elementos 
encontrados, bem como a necessidade de espaço para os acumular.

RESÍDUOS COMO MATÉRIA

RECUPERAÇÃO DE RESTOS

DESAFIOS



 i/83.  Huerto Comunitário Cordillera em Junho de 2018. É visível o muro de contenção de pneus, 
o baloiço feito através de uma base de skate, a mesa Ágora e outras estruturas e mobiliário criados 
com materiais respigados. 
Página seguinte > i/84. Terreno devoluto do Futuro Parque Cordillera, em Julho de 2018.
i/85. Terreno do Huerto Comunitário Cordillera antes das intervenções do RE, data desconhecida.
i/86. Parque Escuela 36 em Abril de 2018. É visível a Pasarela, ainda sem a sua estrutura para a 
cobertura de pano.  
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 i/87. Conventillo da rua Massini visto desde o Huerto Comunitário Cordillera.
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Neste aspecto, era importante funcionar em rede, de forma a que vários 
projectos, bairros e intervenientes se pudessem beneficiar entre si. Estas redes 
significavam que existia uma relação de simbiose entre os vários projectos do 
colectivo, os seus intervenientes e os seus espaços, na partilha de materiais, 
locais de armazenamento, ferramentas, ideias e conhecimentos, localização de 
oportunidades de respiga ou intervenção e comunicação. E estas redes chegaram 
a alastrar-se a grupos de vizinhos, outras associações, obras em curso, pequenas 
lojas e oficinas pela cidade fora, grupos de estudantes universitários, entre outros. 
Por exemplo, do armazém do Huerto Comunitário, onde se guardavam grande 
parte dos materiais respigados, podiam retirar-se madeiras para transformar os 
espaços da CasalREvés, e simultaneamente, usar as ferramentas desta casa na 
construção do Huerto. O que se aproveitava de um projecto podia ser aplicado 
noutro. 
Da mesma forma, nasciam oportunidades desta rede de conhecimentos e 
partilha. Por exemplo, na oficina de Construção de Móveis em Madeira, 
realizado no Huerto Comunitário, apenas assistiu uma pessoa externa ao RE, o 
que nessa altura foi encarado como uma decepção, pelo esforço e investimento 
na organização do mesmo. Não obstante, essa participante, ao conhecer o 
colectivo, estabeleceu a ligação entre ele e o grupo de estudantes universitários 
do qual fazia parte, possibilitando a execução do Invernadero Consciencia no 
seu campus universitário em Curauma. 
A entre-ajuda e a rede de conhecimentos também funcionava entre obras 
próximas umas das outras. O cimento usado para nivelar o muro que fazia 
a quebra de cotas entre a calle Castillo e o interior do Huerto Comunitário 
foi o que sobrou da obra da casa de um vizinho: após o ter empregue na sua 
construção, o cimento residual foi recolhido e aplicado no muro pelos membros 
do colectivo, antes que este secasse. A electricidade e ferramentas emprestadas 
pela vizinha que estava a restaurar o conventillo da rua Massini, em frente ao 
Huerto Comunitário, é outro exemplo, bem como o conhecimento e doação de 
materiais do arquitecto responsável pelo restauro do ascensor Cordillera, que 
decorria em simultâneo. 
Por fim, a disponibilidade e vontade de ajudar projectos comunitários de vários 
negócios locais não deixou de amparar algumas necessidades mais prementes, 
com pequenas doações que iam desde farinha para confeccionar pizzas em 
eventos-chamariz de participação, a parafusos ou pregos. Geralmente este apoio 
era dado por pequenas lojas, nas quais era mais fácil aceder a um diálogo com o 
dono, e baseava-se também na informalidade desta cidade e dos seus habitantes, 
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i/88. Esquema dos desafios relacionados com a aprendizagem e experimentação de técnicas 
construtivas.



186da fácil ligação entre pessoas e entre-ajuda como algo comum.
O dinamismo que permitiram as redes de partilha, conhecimento, empréstimo, 
divulgação.. foi sem dúvida uma parte importante na capacidade de criar e 
dotar os bairros de novos espaços e estruturas, com incontáveis ramificações, 
encontros e colaborações inesperadas. Ainda assim, esta partilha criava alguns 
problemas e começou a obrigar a maiores cuidados. Por exemplo, o estrago e 
perda de ferramentas era extremamente comum, e a ausência de fundos para 
algumas reparações e substituições, uma realidade. Ainda mais complexa era a 
justificação dos danos ou da perda ao dono das mesmas, por serem usualmente 
emprestadas. A determinada altura este problema implicou o corte de alguma 
redes de entre-ajuda e empréstimo, e também começou a exigir ao colectivo um 
fundo monetário, que tinha sido uma ideia inicialmente contestada.
Outro caso era o direito de uso e a pertença dos materiais armazenados no 
Huerto Comunitário, bem como a responsabilidade sobre os mesmos. No início, 
a intenção era que estes materiais estivessem disponíveis não só para serem 
utilizados nos projectos do RE, mas também para o uso e apoio dos vizinhos, 
nas suas próprias casas e no seu espaço público, dentro da lógica do projecto 
do Laboratorio Experimental de Materiales Reciclados. Mas, com o passar do 
tempo, dissonâncias sobre quem podia aceder aos mesmos e com que grau de 
liberdade e a quem estava atribuída a responsabilidade de recolher e organizar os 
materiais surgiram tanto entre o colectivo e os vizinhos como dentro do colectivo 
em si. Nunca houve realmente um sistema ou decisão sobre este assunto, e este 
espaço de arrumação chegou a ter uma corrente com cadeado no portão e 
arame farpado ao redor dos seus muros, colocado por um dos elementos do 
RE, enquanto mais tarde, outro dos seus elementos cortou a corrente e retirou o 
arame. Esta polémica levantava questões sobre distribuição de responsabilidades 
e de esforços, que era muito desigual, sobre a pertença dos próprios espaços e a 
integração dos vizinhos nos mesmos e, por último, sobre os objectivos reais do 
colectivo que, na verdade, foram mutando ao longo do tempo. Estas questões 
não eram exclusivas deste problema,  acompanhando o desenvolvimento do RE 
até aos dias de hoje.
O know-how necessário para a construção destes projectos, através de materiais 
inusitados, com ferramentas frequentemente arbitrárias, apoiou-se nas redes de 
partilha de conhecimento dos seus participantes, muitos deles inexperientes mas 
altamente motivados. Os elementos com maior entendimento num determinado 
âmbito instruíam os demais e, numa fase em que existiram mais projectos em 
simultâneo, tentava-se que as áreas de saber de cada um pudessem pôr-se em 
prática e potenciar a actividade do colectivo.
As propostas do RE em si atraiam participantes com alguns estudos ou actividade 
profissional úteis para a construção das intervenções, como arquitectura, bio-
construção, restauro, agricultura, mobiliário, entre outros. A forte vertente 
prática do Curso de Arquitectura y Diseño da Pontifícia Universidad Católica 
de Valparaíso também fortaleceu o suporte neste domínio, uma vez que muitos 
dos integrantes iniciais do RE estudavam lá.
Igualmente, os conhecimentos técnicos de muitos vizinhos ou trabalhadores das 
construções mais próximas, que iam contribuindo e ensinando nas construções, 
eram uma parte importante desta aprendizagem em rede. 
Pontualmente, e consoante a complexidade dos projectos, eram necessários os 
serviços de um maestro, ou mestre-de-obras, com o qual também se adquiriam 
lições futuras. 
As redes de partilha de conhecimento online não deixaram também de 
ter o seu papel na estimulação de ideias e seguimento de exemplos mas, 
fundamentalmente, foi a vontade de descobrir, assimilar e experimentar o 
grande motor das intervenções.

OBSTÁCULOS

INTERLIGAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS DIVERSOS



i/89. Parede em processo de preenchimento na CasalREvés, através da técnica da quincha, que 
neste exemplo funcionava através de um entramado vertical de canas às quais a mistura de terra, 

palha e água aderia.
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Tanto o restauro de materiais como a utilização de técnicas construtivas tradicionais 
de Valparaíso foram parte dos processos utilizados em alguns dos projectos do 
colectivo, em particular a CasalREvés. Estes dois procedimentos requeriam um 
conhecimento específico, ao qual foi possível aceder através de um dos elementos 
fixos do colectivo, que era experiente nesta área. 
O vínculo estabelecido com o curso de Restauración de Bienes Patrimoniales01 do 
Duoc UC, para que uma das suas professoras realizasse as suas aulas teórico-
-práticas nas paredes do primeiro piso da CasalRevés, permitiu também uma 
maior aquisição de saberes pelos participantes do colectivo. Também graças a 
esta colaboração, foi experimentada, na casa, uma grande variedade de técnicas 
de enchimento de paredes com terra crua, típicas da América do Sul. 
Grande parte das madeiras nobres usadas em vários dos projectos do RE 
foram também obtidas através da sua recuperação de construções antigas e 
devolutas, demolições ou do mesmo edifício em que seriam reutilizadas. Mas 
apenas através da partilha e aplicação dos conhecimentos de restauro de um dos 
elementos do colectivo, acima referido, e a sua implementação na reconstrução 
da CasalREvés, foi possível aplicar um tratamento adequado a este material, de 
modo a recuperar correctamente as suas qualidades específicas e aumentar a 
sua durabilidade. Foi este o caso do restauro de um grande número de caixilhos, 
da escada centenária, das tábuas do tecto que foram posteriormente usadas no 
revestimento interior de algumas paredes (deixando a estrutura à vista), dos 
pilares e das vigas de carvalho. Todos estes elementos foram alvo de tratamentos 
que corrigiam e preveniam patologias que pudessem acelerar a sua degradação 
(como térmitas, humidade, entre outros).
Além da madeira, a recolha de terra para o preenchimento das paredes foi feita 
localmente, numa zona próxima. Já a palha foi comprada de modo comum, ou 
usada através dos materiais fornecidos para as aulas do DuocUC02.
Estas práticas trouxeram vantagens significativas à qualidade e durabilidade da 
construção da CasalREvés, sem aumentar os seus custos e traduzindo-se num 
tipo de método construtivo melhor adaptado às características e condições do 
contexto, como por exemplo os fortes movimentos tectónicos a que está sujeito. 
Simultaneamente, estes processos representavam uma revalorização cultural de 

01. Restauro de Bens Patrimoniais, curso profissional e técnico universitário do Duoc UC, como 
referido na descrição dos projectos.

02. DoucUC - Departamento Universitário Obrero Campesino, instituto profissional da 
Universidade Católica do Chile.
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i/90. Detalhe do restauro de caixilhos: momento da extracção de pregos cravados.
i/91. Processo de preenchimento de uma parede da CasalREvés, através de uma técnica na qual 

se prensa a terra entre duas placas que serão depois retiradas, como se fosse uma cofragem. A 
fórmula da mistura de terra tem mais palha e água, tornando-a mais leve (mistura alivianada).

Página seguinte > i/92. Minga de construção em terra na CasaalREvés, Maio de 2019: momento 
da refeição partilhada.  



190técnicas locais em declínio, contribuindo para a sua longevidade através do uso 
e habilitação de mais pessoas para a sua aplicação. Este ensino não era apenas 
transmitido aos membros constantes do colectivo, mas também aos participantes 
dos frequentes workshops e mingas03, bem como aos ajudantes ocasionais da obra.
Os desafios destes processos de construção estavam associados ao tempo e habilidade 
de aplicação, dois factores também relacionados entre si. A realização correcta 
destes procedimentos era morosa e exigia alguma perícia e conhecimentos 
técnicos. Existindo apenas uma integrante do RE especializada e treinada neste 
tipo de intervenções, a mesma acabava por se encontrar sobrecarregada nas 
atividades de ensino e execução, bem como nos dilemas e discussões do grupo 
quanto à exigência dos parâmetros do restauro em contraste com a resposta aos 
prazos que se aproximavam.
Por outro lado, a aplicação incorrecta, uma eventualidade inevitável num 
contexto de aprendizagem, chegava a levar ao desmantelamento e repetição 
de partes substanciais da construção de uma jornada. Consequentemente, o 
tempo planeado para a tarefa estendia-se consideravelmente, provocando mais 
tensão relativamente aos prazos, a par de alguma frustração e desmotivação dos 
aprendizes.

03. Mingas - Ver Glossário de Termos Chilenos

DIFICULDADES



i/93. No preenchimento das paredes em terra, na CasalREvés, foram experimentadas várias 
técnicas. Nesta imagem, uma professora do DoucUC explica os dois processos visíveis na imagem. 
Um corresponde à técnica da quincha, onde as traves de madeira são mais próximas umas das 
outras, e onde a mistura de terra vai ser espalhada pela superficie, agarrado-se às frestas. Na outra, 
o entramado é mais espaçado, e a mistura de terra irá abraçar as traves, aderindo desta forma à 
parede.
i/94. Momento de recolha de terra num terreno que permitia esta acção, no topo dos cerros de 
Valparaíso.
Página seguinte > i/95 e 96. O restauro da escadaria centenária que existia na CasalREvés foi um 
processo demorado e pautado por vários momentos de aprendizagem, como o workshop interno de 
tratamento de madeiras. Ao fim de três meses foi finalmente reinstalada.
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SINERGIAS

Página seguinte > i/97. 
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E CONTRADIÇÕES

No tengo ni idea cómo vamos a sobrevivir los próximos meses hasta octubre. Ni idea. Pero si 
logramos entregar esta obra y vivir juntos sin matarnos, ¡vamos a ser la familia más fuerte que 
nunca! 
       — Catalina Ignacia Belén Pacheco profetizando durante un desayuno en abril01

They say “Vivimos en la obra”, but forget that the gran obra is life and living is learning how 
to build homes using only what comes free—time and its use. They fear the gardens they create 
will be dead of  neglect in five years’ time. They do not know, as they piece dead trees into homes, 
that they are both the seeds and the gardeners. They wake each morning surprised by the forest 
amongst them.02 

01. Rupp, S. A.(2020) Tesoros para Ustedes. (Carta pessoal).

02. Rupp, S. A. (2018). Love Book. Valparaíso: Ko Mapu (Livro pessoal, não publicado).



i/98. Esquema dos intervenientes nos projectos do colectivo e das suas interações



196

Os intervenientes nos projectos do RE foram a parte mais fulcral para o 
desenrolar das acções e construções, sucessos e aprendizagens conseguidas. 
Desde a necessidade de redes humanas já descrita, ao envolvimento dos 
habitantes com a formulação do próprio espaço por eles habitado, foram as 
pessoas e a sua participação que possibilitaram e elaboraram as dinâmicas deste 
colectivo. Os intervenientes nestas actividades eram os seguintes:
- Os habitantes locais, ou vizinhos. Alguns participavam activamente nas acções 
do colectivo, expondo o seu parecer e/ou contribuindo com conhecimento, 
trabalho, materiais, ferramentas, comida. Outros mantinham-se inactivos, de 
forma propositada ou não, ainda que a sua opinião e acção fosse procurada. A 
actividade destrutivo-construtiva das crianças locais teve também um forte papel 
interventivo nas acções do colectivo. É de salientar o importante papel de alguns 
vizinhos responsáveis por obras de imóveis ou públicas a decorrer, que cediam 
ferramentas, materiais e espaço e propunham acções, numa troca mutuamente 
benéfica.
- As organizações comunitárias e instituições com as quais o RE colaborava, 
como as Juntas de Vecinos, a escola, fundações ou a administração municipal. 
Foram organizações facilitadoras das acções do colectivo, dispondo espaços, 
alguns materiais ou colaborações. Permitiram também uma aproximação às 
pessoas envolvidas com essas mesmas instituições. 
- E, por último, os integrantes do colectivo RE, um grupo heterogéneo de 
locais, estudantes, estrangeiros, viajantes… com várias áreas de conhecimento, 
desde Física a Jornalismo, mas com especial incidência em Arquitectura. Desde 
o início que o colectivo procurava uma organização interna horizontal, busca 
que nunca chegou a encontrar um consenso ou equilíbrio real, atravessando 
inúmeras mudanças e diferentes composições. 
De maneira nem sempre intencional, existia um pequeno núcleo central mais ou 
menos fixo, cuja composição foi ainda assim variando ao longo do tempo, sobre 
o qual recaía o fomento de iniciativas e as responsabilidades de organização, 
bem como, a maior ou menor escala, a maior parte do poder de decisão. Deste 
núcleo não-formal, apenas um dos seus integrantes se manteve nele desde o 
começo, sendo-lhe vinculado naturalmente um papel de liderança, ainda que 
este nem sempre tenha sido assumido.
Em torno deste núcleo, ligados por maiores ou menores laços de afecto, existia 
um conjunto de pessoas assíduas na participação mas cuja presença acabava por 
ser volátil, quer por mudança de cidade, país ou continente, quer por decidirem 
não dedicar-se ao colectivo a tempo inteiro, em determinados períodos. Algumas 
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i/99. Membros do colectivo RE durante uma minga, na pausa da refeição.  Alguns viviam na 
CasalREvés, outros nas casas ao lado e em frente, e outros apareciam ocasionalmente para ajudar. 

Maio de 2019.
Página seguinte > i/100. Diferentes participantes da obra da CasalREvés, discutindo os 

procedimentos da actividade que estavam a realizar. Maio de 2019.



198responsabilidades e decisões eram delegadas a este grupo orbital, sobre projectos 
estipulados e conforme a iniciativa de cada um.
Havia também um grande conjunto de pessoas com uma participação muito 
mais esporádica, que vinham aprender e ajudar nos projectos ocasionalmente. 
Tinham uma consideravelmente menor atribuição de responsabilidades e de 
tomada de decisões, mas o seu apoio era essencial e indispensável, tanto na mão-
-de-obra como na extensão da rede humana que possibilitava o aparecimento 
de tantas oportunidades.
Estas designações e categorias não eram nem assumidas nem estanques, os seus 
limites eram esbatidos e eram sobretudo muito ligadas a dinâmicas internas 
profundamente afectivas e orgânicas. Esta desorganização afectiva demonstrou-
-se ao longo do tempo desequilibrada e frágil, mas também, e dependendo da 
época e da perspectiva, altamente motivadora para os seus participantes, unidos 
por ideias e idealizações comuns e uma forte amizade e intimidade.



i/101. Esquema das intenções do RE ao procurar estabelecer dinâmicas participativas na sua 
prática
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Um dos objectivos iniciais do colectivo era conseguir envolver e envolver-se 
activamente com os habitantes dos bairros onde intervinha, em especial no cerro 
Cordillera. 
Aspirava-se criar projectos através de processos de participação dos vizinhos aos 
quais o espaço era destinado, tanto na elaboração das ideias para a transformação 
dos espaços como nos momentos da construção. Esperava-se assim provocar a 
apropriação e posterior autonomização dos mesmos.
A participação colaborativa na fase de idealização e planeamento das intervenções 
procurava gerar um melhor reconhecimento das vontades e carências dos 
habitantes locais para poder responder às suas necessidades comuns adaptando-
as às suas interpretações culturais, e não somente aos desejos ou especulações do 
colectivo, não representativas da realidade total do bairro.
Esta etapa acabou por se verificar somente em alguns dos projectos, em especial 
os ligados ao processo do Mapeamento Colectivo e a determinados períodos do 
desenvolvimento da Plaza de Juegos San Agustín. 
Este tipo de participação pressupunha vários momentos de reunião e debate 
com um número representativo de vizinhos, usando ferramentas que facilitassem 
uma linguagem comum, até se alcançar um entendimento equilibrado entre as 
diferentes vontades. Tal exigia um grande investimento de esforço e tempo, na 
organização e planeamento destas acções, bem como na mediação das mesmas 
e análise das informações recolhidas. A disponibilidade dos vizinhos era também 
um factor fulcral, que era bastante facilitado ao colaborar com as organizações 
que já tinham influência prévia no sector (como as Juntas de Vecinos ou outras 
associações pré-existentes). 
Talvez a complexidade e morosidade deste tipo de actuações, aliada à dificuldade 
de atrair vizinhos e ao seu carácter pouco usual, tenha fomentado o descuido 
em cumprir este objectivo em várias das intervenções mais iniciais, imediatas 
ou que eram alvo de maiores constrangimentos técnicos e temporais. À medida 
que, numa altura mais avançada, a relação com o bairro do cerro Cordillera se 
foi esbatendo, e o rumo do colectivo se foi transformando, a dinâmica associada 
a esta etapa de participação também se modificou, passando a acontecer mais 
dentro dos parâmetros de um relacionamento cliente - arquitecto.
A construção participativa das intervenções também apresentou dificuldades, 
mas geralmente acabou por ser melhor sucedida. Esta dinâmica tencionava não 
só reduzir ou eliminar os custos da mão-de-obra (dependendo do projecto), mas 
também provocar nos seus usuários um sentido de pertença àquele espaço, que 
estimulasse a sua utilização e cuidados de manutenção, para conseguir ganhar 
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i/102. Estudantes do DuocUC preparam a mistura de terra e palha para o preenchimento das 
paredes, na estrutura instalada para o efeito, em frente à CasalREvés. Abril de 2019.



202independência do colectivo de forma sustentada. Transversalmente, a troca de 
conhecimentos e aprendizagem prática gerada, tanto dos vizinhos como dos 
integrantes do RE, e sobretudo entre estas duas facções, pretendia proporcionar 
ferramentas de colmatação de carências de modo comunitário.
Ainda assim, surgiram desafios consideráveis em envolver activamente os 
vizinhos nas construções, sobretudo inicialmente. Foi particularmente difícil 
gerar uma atitude de compromisso, quer nas intervenções em desenvolvimento, 
quer na manutenção dos espaços. Muitos dos projectos só depois de algum 
tempo ganharam notoriedade entre os habitantes, e ainda hoje enfrentam 
alguns dilemas entre as várias vozes e opiniões, afectados tanto positivamente 
como negativamente pelas colaborações e contratempos com as organizações 
pré-existentes nos locais.
O Huerto Comunitário é um bom exemplo, demorando dois anos até ser 
realmente apropriado e cuidado pelos habitantes do cerro e poder finalmente 
colher os seus frutos. Actualmente, é usado por vários vizinhos para convívios, 
vendas de alimentos ou festas, e a horta está a cargo de um grupo de jovens, o 
que a deixa, ainda assim, numa situação vulnerável, tendo em conta a flutuação 
da residência dos mesmos. Mesmo assim, o progresso alcançado é notável e o 
lugar converteu-se num espaço de convívio de referência na zona.
As parcerias com outras entidades foram um ponto chave na dinâmica 
participativa do colectivo, tanto no Cerro Cordillera com as Juntas de Vecinos e 
o Município, como nas execuções externas, como as parcerias com o Parque 
Escuela 36, Fundación Más Tierra, o grupo de estudantes Consciencia, ou até a 
colaboração directa com escolas e universidades como o Duoc UC.
A ligação com outras organizações comunitárias, como as Juntas de Vecinos,  
ajudou a forjar ligações mais concretas com os habitantes locais e possibilitou 
uma aproximação mais realista às suas necessidades e interesses, tendo em 
conta a presença de um número significativo dos mesmos nas reuniões destas 
organizações.
Estas ligações não foram estáveis, existindo problemas internos que por vezes 
impossibilitaram o avançar de alguns projectos, e quebras decisivas com os 
dirigentes, que representaram também uma grande quebra nos vínculos de 
confiança entre o RE e os vizinhos. Um exemplo já referido do primeiro caso 
foi o impedimento de concorrer a dois financiamentos estatais, ou fondos, no 
caso do projecto do Mapeamento Colectivo e Calle Ramón Angel Jara. A 
candidatura já se encontrava preparada, e não foi possível concorrer devido a 
um boicote burocrático de um dos membros da direcção da Junta de Vecinos 
nº79. Noutra ocasião, as problemáticas internas da Junta de Vecinos nº126, cuja 
área de influência era numa zona mais acima do cerro, e com a qual o projecto 
da Plaza de Juegos San Agustín se vinculou num momento inicial, causaram o 
atraso e estancamento momentâneo do avançar da intervenção. Finalmente, um 
conflito pessoal entre o dirigente da Junta de Vecinos nº79 e um dos membros 
do RE resultou no corte de relações desta organização com o colectivo, o que 
originou uma quebra muito grande na relação com o bairro. Esta ruptura deu-
se tanto com alguns dos vizinhos que estabeleciam contacto com o colectivo 
através das reuniões da Junta de Vecinos nº79, como com os inúmeros projectos 
que os dois grupos tinham em colaboração e que entraram em pausa, sofreram 
uma severa mudança de planos ou foram abandonados. São exemplo o Parque 
Cordillera, a Calle Ramón Angel Jara ou o uso da cave da sede como oficina 
para o Laboratorio Experimental de Materiales Reciclados. Este momento 
coincidiu também com o redireccionamento dos esforços do RE para o restauro 
da CasalREvés, que começou a centralizar o seu trabalho neste projecto a partir 
de Março de 2019, uma etapa de mudança que será referida mais adiante01.
Colaborou-se também, numa menor dimensão, com instituições governamentais. 
Realizaram-se algumas reuniões com o Município de Valparaíso, onde 
foram acordadas contribuições e ajudas, ainda que estas nem sempre fossem 
imediatamente cumpridas. Foi o caso do acordo em encher todos os meses os 
reservatórios de água disponíveis no Huerto Comunitário, promessa que tardou 

01. Ver página 206 a 210.
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204a ser realizada e que enfrentou algumas lacunas. Outra colaboração com a 
autarquia local foram as Onces02 Comunitárias na Plaza Echaurren, utilizando 
o módulo de actividades ali instalado, feito através de um contentor de 
mercadorias, que visava melhorar a vida que decorria na praça e promover o 
seu uso. Surgiram divergências sobre os princípios desta acção: se por um lado 
os objectivos da autarquia eram a atracção de turismo e a transformação do seu 
ambiente para combater o estigma de insegurança associado à praça, o colectivo 
RE defendia o reconhecimento, celebração e integração da vida que já acontecia 
neste lugar, gerando espaços de bem-estar para a sua população extremamente 
marginalizada. Deste modo, e reconhecendo que a realidade complexa dos 
habitantes da praça não seria resolvida através deste simples evento, o colectivo 
empenhou-se em motivar um momento de aceitação e partilha, com música, 
jogos, companhia e um lanche partilhado.
Simultaneamente, uma grande parte dos órgãos governamentais e instituições 
responsáveis pelo espaço público, a sua estruturação e manutenção, carecia de 
bens económicos, ou interesse, em comprometer-se com estas necessidades. 
Um mecanismo visível de delegação das responsabilidades de gestão para 
os próprios habitantes era a outorgação de fondos03. Este sistema, utilizado 
no Chile, provavelmente em excesso, demonstra que a disponibilidade de 
meios económicos para investimento na cidade é possivelmente insuficiente 
para assegurar os seus serviços, sendo a responsabilidade imputada a outras 
estruturas, sem os recursos nem capacidades técnicas para os viabilizarem de 
forma extensiva e capaz. Assim, os orgãos de gestão descomprometem-se da 
logística da implementação de certas infra-estruturas urbanas básicas, apoiando-
se na fragilidade das organizações sociais e iniciativas comunitárias, o que, em 
muitos casos, as sobrecarrega e incentiva situações de carência e vulnerabilidade 
social, económica e ambiental.

02. Once - Ver Glossário de Termos Chilenos

03. Fondo - Ver Glossário de Termos Chilenos 
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i/103. Esquema representativo do equilíbrio de responsabilidades. Num extremo, as atitudes 
a tomar pelos elementos com maior responsabilidade à partida, e no outro extremo os 

comportamentos de empenho a realizar pelos elementos com menores responsabilidades iniciais. 
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A organização interna do colectivo foi-se transformando ao longo do seu 
desenvolvimento e, a par dos seus objectivos centrais, experimentou metamorfoses 
contrastantes.
As intenções originais perseguiam uma contestação da norma vigente, 
procurando experimentar as possibilidades de actuação fora de sistemas 
económicos ou hierárquicos. 
O RE procurava agir sem recorrer a bens monetários, através da troca directa, 
empréstimo, respiga e entre-ajuda, apoiando-se na disposição comunitária dos 
intervenientes em prol de benefícios mútuos. Mas esta independência do sistema 
económico começou a demonstrar algumas limitações e levantar problemáticas, 
à medida que o colectivo se expandia e embarcava em novos projectos. A 
colmatação de perdas ou desgaste das ferramentas emprestadas ou a necessidade 
de adquirir determinados materiais ou ferramentas específicos para a execução 
de tarefas mais complexas foram situações que começaram a exigir transacções 
monetárias.
Simultaneamente, tomou-se a decisão de poder concorrer a fondos sem depender 
da organização colaboradora (o que já se revelara problemático). Isto levou 
o RE a assumir uma personalidade jurídica - a de Associação Cultural - que 
implicava uma conta no banco com determinada quantia assegurada. Esta foi 
uma resolução altamente debatida, que demorou a realizar-se e cuja composição 
administrativa burocraticamente necessária foi meramente fictícia, dada a ainda 
presente intenção de uma organização horizontal sem uma chefia reconhecida.
O referido propósito de uma estrutura interna horizontal enfrentou problemas 
de forma contínua e consistente. Se, por uma parte, nunca houve a ausência 
de liderança - contrariamente às intenções iniciais desse mesmo líder e do 
grupo - a negação desse facto foi também uma incoerência que não ajudou, 
a seu momento, a encontrar um equilíbrio firme entre os moldes horizontal e 
centralizado.
As principais dificuldades convergiam na delegação inconsistente de 
responsabilidades, bem como na eficiência e compromisso desigual no seu 
cumprimento. A desorganização assentava portanto na limitação, por uma 
parcela dos elementos, em cumprir as metas e assumir os compromissos de 
forma eficiente e evolutiva e, pela outra parcela, a falta de transferência de 
responsabilidades e uma incorrecta gestão das expectativas, que requeriam 
uma maior tolerância ao desempenho dos outros e integração nas decisões e 
entendimento dos projectos.
Nos primeiros tempos, o desequilíbrio entre estas parcelas foi compensado pelos 
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i/104. Esquema em corte da cedência de espaços  da CasalREvés  



208fortes laços afectivos entre os integrantes, a par de um sincero esforço de ambas 
as partes na busca da horizontalidade, em reuniões longas e carregadas de temas 
e participantes. Eventualmente, o fluxo constante de mudança de elementos no 
RE, associado a quebras com algumas das sinergias-chave no bairro e com a 
urgência em cumprir o prazo de término da CasalREvés, levou a uma mudança 
de paradigma na organização interna, bem como nas próprias metas do 
colectivo.
Em Março de 2019, após os dois meses de abrandamento de actividades do 
Verão, o colectivo redirecionou as suas actividades para a construção de uma 
das metades da CasalREvés, porque se aproximava o momento de começar a 
pagar o empréstimo relativo à compra do imóvel, e era necessário arrendar uma 
parte da casa para cobrir esse gasto.
Era nesse momento que se definia mais claramente e de forma legal, o acordo 
com o proprietário, que era um jovem que participava nas actividades do 
colectivo e tinha com ele e os seus integrantes laços afectivos, além de ser dono 
de três casas vizinhas que também dispunha para aluguer. Nesse acordo, a 
CasalREvés dividir-se-ia em dois, transformando-se a metade do primeiro e 
segundo piso num apartamento restaurado para arrendamento dos seus quartos, 
e a outra metade continuando a funcionar como sede do RE, espaço para as 
suas actividades e alojamento de alguns dos seus integrantes. Em contrato de 
comodato, era deixado o edifício e a sua gestão, incluindo a cobrança das rendas, 
à responsabilidade e uso do colectivo durante uma temporada.
Importa salientar que, embora a casa já fosse habitada há cerca de um ano, 
nessa data ela compunha-se apenas por dois pisos devolutos, com paredes 
demolidas, aberturas nas fachadas, sem grande parte dos caixilhos e vidros e 
com uma estrutura que apresentava zonas de degradação. O primeiro piso 
estava preenchido por uma infinidade de materiais respigados e o segundo era 
ocupado por vários habitantes, incluindo camas nas vigas do tecto, paletes com 
colchões, mesas, plantas, uma cozinha improvisada e uma casa de banho muito 
precária. Urgia, portanto, avançar com a recuperação da parte a arrendar.
Começou então um período de urgência e pressão pouco usual. Todas as energias 
se concentravam neste projecto, interrompendo ou deixando de desenvolver os 
outros. As complexidades de um projecto deste tipo eram mais densas, com 
normas legais a cumprir, licenças que era necessário obter, instalações sanitárias 
e de electricidade, e uma assustadora responsabilidade pelo restauro da 
segurança estrutural do edifício, que tinha zonas com pilares e vigas danificadas 
pelas térmitas. Além disso, a fachada do edifício era abrangida pelas normativas 
de Zona Típica01, não permitindo alterações de desenho.
O entendimento global de todas estas particularidades era muito desigual, 
bem como o domínio e capacidade de tomar decisões prementes, que cada vez 
eram menos discutidas em grupo. Gerou-se uma bola de neve, onde a urgência de 
decidir era também proporcional à acumulação de responsabilidades sobre essa 
decisão, e compreensão sobre a mesma.
A liderança, que sempre tinha gravitado em redor de um pequeno grupo, 
centralizou-se cada vez mais. Simultaneamente, a frustração e tensão deste 
cresceu, diminuindo a flexibilidade para outros saberes ou ritmos de acção e 
aprendizagem, bem como a abertura à discussão. Pela outra parte, a ausência 
de participação nas decisões de certa forma desresponsabilizava quem não as 
havia tomado, diminuindo significativamente o seu grau de compromisso para 
com as mesmas.
Viver e trabalhar, todos os dias, dentro do mesmo espaço fechado, convivendo 
com as mesmas pessoas, na ânsia constante de que cada reunião passasse à 
acção, gerava um ambiente pouco prolífico de apreensão e tensão. Começaram 
a propiciar-se dinâmicas de comparação e desvalorização dos contributos de 
cada um, que provocavam frustrações e contaminavam o usufruto dos processos 
de aprendizagem.
Este mal-estar interno era de certa forma compensado, durante algum tempo, 

01. O edifício encontra-se no limite da Zona Típica Cerro Cordillera – Plaza Eleuterio Ramírez do Plano 
Regulador de Valparaíso.
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i/105. Esquema dos desafios internos do colectivo, no início do ano 2019.



210pelas fortes relações de amizade que existiam. Mas, gradualmente, uma parte 
dos participantes foi-se afastando, alguns abandonando o projecto. Um núcleo 
mais pequeno foi-se também encerrando sobre si, transitando para um grupo de 
amigos mais fechado e restrito, decidindo mudar o rumo do RE para um tipo de 
intervenção muito mais próximo dos projectos de execução, dentro do modelo 
do Invernadero Consciencia. Deste modo, num período que se estendeu por 
vários meses, o colectivo sofreu uma transformação paradigmática. No rescaldo 
dos desentendimentos com a Junta de Vecinos nº79, no peso do cumprimento 
de prazos curtos, já com personalidade jurídica, com um orçamento (muito 
reduzido) para gerir e com um projecto complexo em mãos, os desequilíbrios 
internos acentuaram-se, e as resoluções centralizaram-se.
Contudo, este período não deixou de ser muito rico em aprendizagens e vínculos 
de amizade, para além dos desalentos e discordâncias. Foi a primeira vez que 
o colectivo conseguiu auto-suficiência económica para o grupo que vivia na 
CasalREvés, através de esforços de grupo tanto na respiga de alimentos, como 
na compra de grandes quantidades, a granel, dos bens não perecíveis necessários. 
Para estes últimos, foram usados, de forma alternada, fundos conseguidos 
através da organização de eventos nos quais se vendia comida e bebida, ou de 
pequenas partes das igualmente pequenas verbas para o restauro da casa. Assim, 
os únicos gastos que os habitantes da CasalREvés tinham, neste periodo, eram 
os da internet e de outros produtos não-essenciais.
Por outra parte, realizaram-se bastantes mingas02, receberam-se inúmeras visitas 
de ajudantes ocasionais, cooperou-se com as aulas de construção em terra do 
Duoc UC e, tanto neste projecto como nas execuções que começaram a surgir, 
a autoconstrução manteve-se como uma dinâmica central do processo. A Aula 
Aberta foi o projecto que inaugurou de forma clara esta mudança de rumo, 
enquanto o Huerto Comunitário principiou, finalmente, a sua autonomização, 
com a manutenção a cargo de vários habitantes jovens do cerro, ainda que a sua 
estadia no mesmo fosse volátil.

02. Mingas - Ver Glossário de Termos Chilenos
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i/106. Sala de estar, de comer, e de trabalhar da CasalREvés, no espaço para ocupação do colectivo 
RE. Abril de 2019.
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PROCURA DE UM 
EQUILIBRIO

As dinâmicas enunciadas - baseadas na procura de uma sinergia entre os 
intervenientes do espaço, e na respiga de materiais e saberes em desuso - em 
paralelismo com a sua aplicação nas actividades do colectivo RE, apresentam-se 
como contributos para a prática de uma arquitectura mais sustentável e mais 
compreensiva das várias vontades e divergências humanas. Estas dinâmicas 
confrontam, ainda assim, limitações e desafios consideráveis na sua eficiência, a 
nível de escala de aplicação, de particularidades do contexto, de tempo, de gestão, de 
integração no sistema dominante, entre outras.
Reconhece-se que as dinâmicas são mais fáceis de colocar em prática a pequena 
escala, apresentado desafios mais significativos quando expandidas a uma escala 
maior. As redes necessárias complexificam-se, a par da sua gestão, e torna-se mais 
difícil aproveitar as particularidades de cada contexto, e mais fácil extrapolar 
tipologias generalistas. 
Uma possibilidade de ultrapassar esta dificuldade seria a implementação das 
estratégias em rede, baseando-se nos mesmos princípios mas circunscrevendo 
a sua actuação a cada contexto e às suas especificidades. Ainda assim, os 
desafios são grandes, não só a nível de organização, mas também porque para 
uma eficiência relevante, é necessária uma mudança sistemática nos modos de 
actuação contemporâneos.
Outro desafio é o tempo. Não só o tempo de construção através destas dinâmicas 
pode ser muito mais prolongado, como também se alonga a permanência 
dos arquitectos ou organizações no local. O cultivo das sinergias, bem como 
a compreensão das redes e possibilidades locais, tende a aumentar a estadia 
dos participantes externos, até conseguirem fomentar maior envolvimento e 
responsabilização dos parceiros locais. Por outra parte, a aplicação de materiais 
e métodos inusuais, a aprendizagem mútua e integração dos contributos dos 
participantes no processo, aumenta de forma significativa o momento de 
execução.
Em situações nas quais as estruturas institucionais de apoio apresentam mais 
carências e negligência, o suporte dos arquitectos e grupos associados é mais 
urgente, e por isso é mais difícil a emancipação dos projectos face aos mesmos de 
forma sustentável. Daí a necessidade da promoção de estratégias orientadoras e 
de uma mudança paradigmática relativamente às entidades responsáveis quanto 
ao seu nível de compromisso. 
Levanta-se também a questão da dificuldade de gestão das multiplicidades 
do mundo construído. As relações entre os participantes do espaço nem 
sempre são harmoniosas, e nem sempre é fácil evocar um diálogo e chegar a 
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216um entendimento. Para além dessa gestão complexa, os próprios grupos de 
intervenção estabelecem dinâmicas e organizações internas nada simples de 
coordenar, como foi exemplo o caso de estudo do colectivo RE. 
E, agregando à complexidade das relações humanas e profissionais deste grupo, 
reconhece-se nos seus princípios a dificuldade em encontrar um equilíbrio entre 
a contestação do sistema vigente e a integração nas realidades regidas pelo 
mesmo. Sendo os projectos implementados num contexto que está inserido num 
sistema económico, político e social, as dissidências experimentais acabam por 
sofrer constrangimentos. Estas actividades limitam-se, por uma parte, por não 
jogarem de acordo com as regras e, por outra, pelas imposições de actuarem 
em circunstâncias dependentes das mesmas. Mesmo assim, não se invalida a 
implementação de lógicas alternativas de funcionamento, muitas delas viáveis 
e necessárias para responder a um mundo em constante mudança e renovação, 
tantas vezes atrofiado por estratégias desapropriadas. O equilíbrio entre a subversão 
e o conformismo é moroso e complexo, sobretudo quando o grupo de trabalho 
(colectivo, organização…) se integra num contexto específico, propondo-lhe 
novas directrizes, para seu benefício mas em contradição ao funcionamento 
estabelecido. Para ampliar a projeção das acções e colocar activamente em causa 
as normas, pareceu inevitável, no caso do RE, seguir algumas das regras que 
elas mesmas impunham. Esta aparente contradição entre a rejeição e o domínio 
não tem um equilíbrio fácil. O seu contrassenso continua sem resposta clara, 
e em processo de aprendizagem. Parece necessário fazer cedências e encontrar 
um compromisso, ao utilizar algumas das ferramentas do sistema em vigor, 
mas sem perder o rumo alternativo que procura propostas inovadoras para as 
negligências e problemas provocados por esse mesmo sistema. 
Ainda assim, com todas as suas ambições, transformações, contínua circulação 
de integrantes, desafios e contradições, um dos contributos mais interessantes do 
colectivo RE foi a polinização das suas ideias para outros contextos geográficos 
e realidades culturais. Este fenómeno deu-se através do impacto causado nos 
participantes que passaram pelo RE, que contactaram com as actividades e 
absorveram as ideias, replicando-as mais tarde noutras partes do mundo onde se 
restabeleceram. Com as aprendizagens ganhas, estes intervenientes criaram mais 
projectos em diferentes locais, países, continentes, tanto a nível individual, como 
aliando-se a ateliers e associações com o mesmo tipo de motivações, partilhando 
saberes e experiências e ampliando as suas. Surgiram também novos núcleos de 
trabalho, através do reencontro destes antigos participantes do colectivo. Foram 
possibilitados através de viagens ou pela proximidade geográfica, por afinidade 
directa ou indirecta entre eles e pela vontade comum de experimentar através de 
dinâmicas mais próximas das necessidades das comunidades e sustentabilidade 
ambiental, entre outras aspirações.
De certa forma, esta propagação de ideias e experiências associa-se à ideia de 
várias pequenas-escalas, ao permitir que um conjunto de acções realizadas num 
contexto específico se reproduzam em vários outros contextos diferentes, de 
forma adaptada, mas com princípios comuns. Aumenta-se assim o seu impacto, 
sem ceder às uniformizações e outras dificuldades da grande escala.
Reconsiderando as diferenças entre o processo criativo do bricoleur e do arquitecto 
(Lévi-Strauss, 2008, or:1962), e reconhecendo nesta dissertação a indicação de 
actuações que se aproximam do modus operandi do primeiro, considera-se que 
somente na fomentação de um equilíbrio entre as duas abordagens se poderão 
alcançar acções mais adequadas a um desenvolvimento sustentável e integrador 
do espaço.
Deste modo, a imediatez necessária nas intervenções de bricolage, deveria fazer-
se acompanhar de planificações estratégicas a longo prazo. A possível fragilidade 
estrutural das construções do bricoleur beneficiaria do apoio técnico para uma 
maior segurança, e a arquitetura aproximar-se-ia do habitante através da sua 
flexibilização, mantendo-se como orientadora de um resultado comum, na busca 
de um equilíbrio das várias vontades. O método autónomo de criação faça-você-
mesmo não deveria servir como solução à negligência profissional ou institucional, 
mas trabalhar em cooperação com estas entidades, numa sinergia entre as 
ações leigas e as qualificadas, cada qual com contributos a oferecer. As técnicas 
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218vernaculares, apresentando claras mais-valias a nível ambiental e económico, 
podem aumentar o seu potencial quando apoiadas por novas tecnologias. A 
utilização de desperdícios como material de construção é uma estratégia que 
reduz não só a quantidade de resíduos acumulada, mas também possibilita a 
extracção de menor quantidade de matérias da natureza. Mas este procedimento 
necessita o apoio de planos e mapas de recolha e armazenamento, bem como 
da produção simultânea de produtos tendo em conta o seu ciclo de vida, desde 
a fonte até à reutilização - aplicando a ideia de economia circular - um processo 
deliberado e próximo do sentido arquitectónico de concepção e planeamento.
Assim, onde o bricoleur permite a ação urgente, e a aproximação ao contexto, 
usando as suas debilidades como ferramenta; o arquitecto provê estabilidade 
e orientação para o futuro. Defende-se, então, uma arquitectura que acolha 
simultaneamente estes dois processos, o do bricoleur, e o do arquitecto, num 
trabalho em conjunto, assimilando as suas qualidades e respondendo de forma 
mais eficiente aos desafios.
Não há respostas concretas nem propostas absolutas. Tudo se resume a um 
conjunto de intenções, e uma procura de se aproximar a elas através do que há, 
e com quem está.
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