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 The following thesis comes from the request of a school that rose during a personal experience: 

a journey that took place in June 2019 aiming to help the victims of the Idai cyclone. It is intended to 

do an investigation underlying an appeal for the elaboration of a project for a school and residence in 

Mozambique.

 The investigation will be based in principals considered fundamental in the more elementary 

understanding of the meaning of architecture, with regard to its environmental aspect, in the specificity 

of intention and purpose, through reflections based in specialized bibliography, guided to a reality that, 

as it will be discerned, presents strong limitations. Understanding the climate and its constraints, inves-

tigating strategies in the field of education that are beneficial to the development of children, relating 

construction to the human body and its senses, it is intended that the spaces contribute to supporting 

communities that live in a context of great precariousness.

 It is also desired for this dissertation to be the beginning of a dialogue between the different 

parts, the architect and the people. Emphasizing the importance of memory and the intrinsic culture to 

the African communities of the region, bringing vernacular strategies to the proposal, local materials and 

unskilled labor to the concretization of the ideia that will be launched. The equipments proposed, are 

oriented towards promoting an environment that opens the opportunity for multiple children to receive 

education, a crucial factor in development, improvement of living conditions and consequent prosperity.

Keywords:

Mozambique, Participation, Climate, Social work, School architecture 

ABSTRACT
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 A presente dissertação parte de uma encomenda de uma escola surgida durante uma experiên-

cia pessoal: uma viagem ocorrida em junho de 2019 com o objetivo de ajudar as vítimas do ciclone Idai. 

Tem como objetivo a investigação subjacente a um pedido para a elaboração de um projeto de uma escola 

e uma residência em Moçambique. 

 A investigação basear-se-á em princípios considerados fundamentais na compreensão mais 

elementar do significado da arquitetura, no que concerne à sua vertente ambiental, da especificidade do 

propósito e finalidade, e através de reflexões baseadas em bibliografia especializada, orientada para uma 

realidade que, como se poderá conferir, apresenta fortes limitações. Ao entender o clima e as suas condi-

cionantes, ao investigar estratégias na área da educação vantajosas ao desenvolvimento das crianças, ao 

relacionar a construção com o corpo humano e os sentidos, pretende-se que os espaços contribuam para 

apoiar comunidades que vivem num contexto de grande precariedade. 

 Deseja-se também que esta dissertação seja o início de um diálogo entre as diferentes partes, 

o arquiteto e as pessoas. Realçando a importância da memória e da cultura intrínseca às comunidades 

africanas da região, transportando para a proposta as estratégias vernaculares, materiais locais e mão-de-

obra não especializada para a concretização da ideia que agora será lançada. Os equipamentos que serão 

propostos, orientam-se no sentido de promover um ambiente que abra a oportunidade a várias crianças 

de receberem educação, fator crucial no desenvolvimento, melhoria das condições de vida e consequente 

prosperidade.

Palavras-chave:

Moçambique, Participação, Clima, Obra social, Arquitetura escolar
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 Viajar é uma das formas mais enriquecedoras de crescer. Se formos atentos, testemunhamos 

e descobrimos experiências e curiosidades desde o momento da partida até ao dia de regresso. Desde 

muito nova tive a fortuna de poder conhecer outras paragens e uma das constatações muito comuns, 

em locais mais remotos foi a gritante discrepância de realidades sociais e económicas. Esta injustiça que 

observava, difícil de interiorizar, provocou em mim uma vontade de ajudar quase insaciável. Por esta razão 

enveredei nos tão conhecidos programas de voluntariado. Passam-se anos desde que comecei, e a vontade 

de fazer mais e mais não parece esmorecer.

 Para a maioria das comunidades africanas, a quem dedico o meu estudo, que nunca tiveram 

acesso a uma pequena fração daquilo que damos por adquirido, os problemas com que se deparam são 

incomparavelmente maiores do que os nossos. Por isso, estudar um tema que crie um bem maior a um 

grupo ou uma comunidade suscita um nível de respeito, consideração, autoconhecimento e recompensa 

muito grandes. Quando escolhi arquitetura sabia pouco sobre o assunto, mas cedo me deparei com a ideia 

do que significava poder ser útil para os outros, pertencer a um organismo humanitário que, através dos 

bens (materiais) e estruturas de que dispõe, possa mudar a vida de comunidades necessitadas. 

 E assim, a investigação que agora proponho e começo, que remete especificamente às minhas 

viagens a Moçambique, tem um peso emocional e uma consciência de reflexão diferente de qualquer 

outro com que me deparei até hoje. Pela primeira vez trabalho num projeto com fins reais e num contex-

to distinto. Estou desta forma a descobrir métodos de trabalho, intenções, ideias, leituras que partem 

apenas e só de uma circunstância e da minha experiência pessoal. Existem sempre referências, regras, 

soluções anteriormente testadas e aperfeiçoadas, mas o caminho é escolhido por cada um de nós. Torna-

-se um grande desafio e responsabilidade, estamos sempre a querer fazer o melhor, na mira de encontrar 

algo que ainda não foi feito ou que pelo menos não foi conjugado dessa forma, mas a motivação aqui é 

outra. Retorno constantemente ao que vi e vivi em África. Como interagem aquelas pessoas, que no fundo 

são os “clientes”; como vivem em comunidade, como se relacionam com os espaços, como aprendem 

e como ensinam. Vejo-me constantemente a regressar a momentos da viagem como forma de criar um 

espaço e sensações num projeto que faça sentido para aquele lugar e para aquelas pessoas. E, porque se 

trata fundamentalmente de algo relacionado com a escola, regresso também à minha infância, à altura 

que também eu brincava e estudava. As brincadeiras preferidas, os sítios onde passava mais tempo, as 

dificuldades que tinha. Tudo tem um peso, porque apesar de realidades diferentes, a infância influencia o 

desenvolvimento de todos nós.

1.1 | ApresentAção

Nota de Abertura



 A direção tomada pela presente dissertação foi motivada por uma viagem realizada a Moçam-

bique como consequência da vontade de ajudar e apoiar as vítimas de um dos maiores desastres naturais 

dos últimos 11 anos na região, o ciclone Idai. A ONG “Estímulo”, que acompanhei durante os dias passa-

dos no local, é uma organização que foca o seu trabalho, ao longo de todo o ano, na área da educação e 

formação. Durante esta experiência iniciou-se um processo de observação, averiguação e, claro, apren-

dizagem. Após alguns dias no “terreno”, surgiu um pedido para construir uma escola primária numa 

comunidade carenciada, na província de Sofala. Perante uma necessidade concreta, um cliente, um terre-

no, um lugar em que o vento, o sol e a chuva têm características muito agrestes, a destruição observada e 

a situação socioeconómica daquele povo, formou-se em mim um espírito de missão de apoio, em que esta 

tese resulta como uma oportunidade de colaborar neste desafio. Com isto, a investigação que suportou 

este trabalho remete ao clima e à cultura local, refletindo a componente funcional e estética numa propos-

ta para uma escola feita com e para uma comunidade da cidade da Beira.

 O título proposto, Experiência, Circunstância e Projeto, surgiu dos três momentos essenciais 

em que se baseou o processo: numa primeira instância, o surgimento do tema contando um pouco da 

viagem e como esta influenciou o pensamento e a forma de olhar para aquele lugar; numa segunda, como 

as condicionantes geográficas, climatéricas, sociais e económicas são imprescindíveis ao estudo para  

compreensão do lugar; e por último, a síntese de toda a investigação que resultou na ideia de um espaço 

arquitetónico destinado à educação.

 O subtítulo Uma Escola em Moçambique vem definir o projeto de arquitetura que resultará 

desta dissertação, assim como a escolha geográfica que está inteiramente relacionada com a experiência. 

Visto que o projeto motivou o rumo tomado na presente dissertação, considera-se fundamental que a 

maioria dos capítulos e pontos estudados estejam relacionados e delineados pelo sítio e programa da 

proposta, para que dessa forma as conclusões sejam mais assertivas e úteis ao projeto.

Justificação do tema e objetivos
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 O presente trabalho foi desenvolvido em redor de diversas fontes de informação: uma biblio- 

grafia referente às características particulares do lugar, tais como: o clima, o panorama da educação e o 

planeamento urbano, completando tais assuntos com variados dados estatísticos, numéricos e diagramas. 

Em seguida, bibliografia que permitiu reflexões motivadas pelo projeto, tais como: o corpo e o espaço, a 

pedagogia, a espacialidade, a ética e a participação das comunidades. Por fim, a apresentação da proposta 

que forma uma síntese de todos os aspetos mencionados e que contou com uma investigação e observação 

no próprio local, estabelecendo contacto com as comunidades e beneficiários do projeto. Foram ainda 

realizados registos fotográficos no lugar e uma entrevista1. 

 A estrutura divide-se em quatro partes: Introdução, Circunstância, Projeto e Conclusão. Por 

sua vez, o corpo central da tese é desenvolvido em duas partes, uma que trata o reconhecimento do 

lugar e reflete o significado programático (denominada de Circunstância) e outra que aborda questões 

metodológicas e apresenta a proposta de um projeto de arquitetura (denominado de Projeto). Ao longo 

do texto utilizam-se os parêntesis retos e uma cor mais clara em momentos pontuais, como estratégia para 

fornecer guias de leitura essenciais.  

Experiência | Numa primeira fase volta-se atrás no tempo, relembra-se a experiência (viagem) e conta-se 

um pouco da história da mesma, tentando descrever por palavras algumas sensações e por imagens algu-

mas vitórias e sorrisos. Procura-se também entender o valor da arquitetura no meio de um lugar em que 

faltam tantas outras coisas. Vão surgindo questões e curiosidades sobre aquelas pessoas e aquele país. 

Questões essas que são necessárias para intervir nas diferentes vertentes da disciplina de arquitetura, no 

lugar que ocupamos, na forma como fazemos o nosso trabalho, no que nos motiva e como respondemos 

às necessidades dos outros.

Circunstância | O capítulo intitulado de Circunstância divide-se em duas partes: o problema do lugar 

e o problema do programa. No primeiro, pretende-se fazer um reconhecimento do sítio, contando um 

pouco da história que formou o carácter deste povo. Como a educação, inerente ao desenvolvimento, 

se organizava e produzia resultados, ou se privatizava e tornava insuficiente. Faz-se uma reflexão sobre 

este tema para que se perceba a dimensão do problema corrente nos dias de hoje, porque o objetivo da 

disciplina de arquitetura não se resume só à construção, abrange uma multidisciplinaridade de matérias 

e assuntos fundamentais para que resulte num investimento e não numa mera despesa social. A situação 

atual da educação em Moçambique reflete um dos problemas mais significativos do país, seja a nível de 

desistências e repetições, de qualidade de professores e dos edifícios, das distâncias a que as escolas se 

encontram dos alunos, da disparidade entre centros urbanos e rurais, da insuficiência de recursos entre 

outros desafios que têm de ser superados. Visto a educação ser um motor de desenvolvimento para o bom 

Metodologia e estrutura

1 Esta entrevista foi transcrita e 
encontra-se no apêndice IV.



funcionamento da sociedade coletiva e do próprio indivíduo torna-se relevante fazer um apanhado da sua 

evolução ao longo dos anos. Entender a raiz dos problemas, derivem eles da instabilidade sociopolítica, 

da forma como tem sido gerido ou de outros fatores exteriores, é importante para ser criada uma ideia 

das estratégias que realmente possam ser usadas para melhorar a situação atual. Não sendo a proposta 

uma resposta a todos os problemas é, apesar de tudo, uma forma de abrir diálogo sobre o que poderá ser 

feito. Para caracterizar o lugar teremos que analisar os aspetos históricos positivos e negativos de forma 

crítica, mas essencialmente explicativa e demonstrativa, as questões referentes ao planeamento urbano e 

às calamidades que têm afetado o país e, por último, condições climáticas. Remata-se esta parte com uma 

abordagem à arquitetura tradicional primitiva, que nasce de uma consciência cultural e regional, e como 

algumas das estratégias ancestrais podem ser trazidas para a atualidade.

 Segue-se a parte sobre a questão do significado programático. Levantam-se questões como 

sejam a relação das crianças com o espaço pedagógico, as necessidades espaciais dos mesmos e a própria 

função ética na profissão do arquiteto, que se consideram à priori como interessantes e cruciais pesquisar 

e condensar para um melhor entendimento do objetivo final - o projeto. Começando pela base gerado-

ra destas instituições, as estratégias pedagógicas, seguindo pelas necessidades espaciais (que incluem, 

completam e suportam as primeiras) e por fim as questões éticas que se põem aos autores destes espaços- 

os arquitetos. Perceber as urgências urbanas, a descontinuidade dos lugares, a identidade que sucum-

be, é perceber que é necessário fazer arquitetura social com motivações que promovam construções 

mais dignas e apropriadas. No final do capítulo, apresenta-se uma estratégia de participação coletiva, 

através de um exemplo concreto. A discussão acerca da participação ativa da população na ordenação e 

construção do território surge como estratégia que promova a colaboração. É recorrente olhar-se para os 

exemplos do Terceiro Mundo quando se fala em participação ou autoconstrução, porque se associa auto-

maticamente a uma necessidade monetária (escassa ou inexistente) e não por outras razões que também 

deveriam entrar na equação. Ao produzir em grupo, simultaneamente com profissionais e com usuários, 

são conjugadas mais ideias, que resultam em lugares mais diferenciados endereçando as necessidades e 

gostos de um individuo, família ou grupo. Tudo isto é relevante pela forma como as pessoas olham para 

os espaços criados, como os mantêm e cuidam dos mesmos.

Projeto | Por fim, apresenta-se o capítulo do Projeto, que se divide também em duas partes: a metodolo-

gia e a proposta para uma Escola em Moçambique. Começa-se por refletir num assunto que é transversal 

a qualquer tipo de construção: a forma como o corpo e o espaço se relacionam. Aqui vai-se entrando 

no pensamento dos espaços propriamente ditos. Pensar a arquitetura como uma disciplina que deriva 

da experiência espacial, que provoca emoções através das sensações, que pode moldar o dia-a-dia das 

pessoas e que ao ser entendida, pode constituir uma estratégia metodológica na produção de espaços 

arquitetónicos. Em seguida, aborda-se o trabalho do arquiteto e monge holandês Dom Hans van der 
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Laan; a pertinência do estudo do seu trabalho para esta dissertação consiste no facto do mesmo ter cria-

do uma linguagem arquitetónica complexa que usava como estratégia na criação e desenho. Acreditava 

que a arquitetura tinha significado através das sensações que suscitava no ser humano e acreditava que 

organizar o espaço de uma determinada forma, era o caminho para a criação deste “significado”. O seu 

livro Architectonic Space descreve um conjunto de conceitos que visam relacionar assuntos como inte-

rior/exterior, massa/espaço, através de um sistema proporcional denominado por Número plástico. A 

poética do espaço que passa não só pela forma como se constroem os edifícios, mas também como as 

pessoas entendem e se relacionam com os mesmos. Consequentemente fala-se do processo de chegar a 

uma ideia de arquitetura propriamente dita, no intuito de produzir a proposta que motivou esta disser-

tação, condicionada por todas as exigências atrás descritas. Remata-se o capítulo com a proposta e respe-

tiva construção, retornando-se ao estudo do cliente e do lugar, assimilando a topografia e vegetação; os 

ventos, a incidência solar e as chuvas predominantes. Fala-se das estratégias passivas de controlo am- 

biental e faz-se uma estimativa de custos materiais e de mão de obra. O resultado surge assim através de 

um equilíbrio entre a experiência pessoal e o entendimento da realidade deste lugar, criando uma ideia 

ligada às necessidades do Homem, neste caso educativas, com um orçamento limitado e uma forma de 

expressar a sua relação com os outros e com o sítio. 



Imagem 1 e 2
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 Em 2019 tive o privilégio de me juntar a um grupo de voluntários, entre os quais, alguns profis-

sionais da saúde, numa viagem com o objetivo de ajudar as vítimas do ciclone Idai. Partimos para uma 

aventura de 17 dias que se iniciou e terminou em Maputo, porém com muitos quilómetros de estrada 

pelo meio. Andámos pelas zonas mais afetadas, onde a pobreza, tristeza e desespero que via nos outros 

me deixavam totalmente devastada. As doenças, as feridas físicas e psicológicas de tudo o que aquelas 

pessoas passaram reforçaram o meu espírito de missão e assim que surgiu o pedido de ajuda não pensei 

duas vezes. 

 A viagem começou com 10 horas de voo até Maputo. Assim que chegamos seguimos de carro 

de imediato em direção a Vilankulos (cerca de 700 quilómetros). Aí permanecemos até ao dia seguinte 

onde continuámos por mais 500 quilómetros até ao Dondo. A destruição era evidente, grande parte do 

caminho foi desconfortável e demorado devido ao deplorável estado das estradas e aos constantes desvios 

por terra batida. Visto só haver uma estrada “nacional” que fazia a ligação entre todos os pontos do país, 

não havia grandes alternativas de caminho. Tendo a ponte que liga o sul ao norte desabado por completo 

durante o ciclone, foi necessário, durante dias, restringir a circulação a um dos sentidos de cada vez, para 

que todos conseguissem passar pela ponte provisória ali construída. Isto fazia com que as viagens demo- 

rassem o dobro do tempo e fossem especialmente incómodas. Assim que chegámos começou a logísti-

ca de organização de um contentor vindo de Portugal carregado de bens essenciais e medicamentos. 

Fomos criando pequenos lotes para distribuir por centenas de famílias e partimos para os hospitais em 

situações mais desesperantes para que a nossa equipa médica pudesse ajudar. Não só nessas instalações, 

mas também pelas ruas, deparámo-nos múltiplas vezes com pessoas em apuros a quem disponibilizá-

mos assistência no local e logo de seguida solicitando um transporte até ao hospital onde poderiam dar 

continuidade aos tratamentos. A insegurança que sentimos cada vez que saíamos do carro, a gravidade 

dos ferimentos, a pobreza como nunca tinha visto, os cheiros, os olhares, foram tudo imagens e sentimen-

tos que permanecem comigo até hoje e sei que durante muito tempo.

 Os dias começavam com organização e carregamento dos “todo-o-terreno”, tentando planear o 

trajeto que possibilitasse o máximo de sítios a que conseguíssemos acorrer e o maior número de pessoas 

que conseguíssemos ajudar. Tínhamos de ter a certeza de entregar os bens em mão às famílias, pois de 

outra forma, se fosse dado a alguém para distribuir, acabariam por ser vendidos. Uma das coisas que 

me apercebi logo nos primeiros dias foi que por maior planeamento, era impossível idealizar os dias. A 

maioria das vezes era partir para o “terreno” e pôr mãos a obra, sem ordens de ninguém, e sem poder 

despender de mais que brevíssimos momentos com cada pessoa, a ouvir, falar e perceber um pouco da 

sua história. Apesar da parte material ser fundamental, esta parte social de atenção e carinho era essencial 

1.2 | experiênciA
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e foi o que realmente mais me tocou. Para além da distribuição e ajuda nos centros hospitalares, fomos 

também chamados para ajudar numa reconstrução de uma casa que abrigava cinco pessoas antes de ter 

sido destruída. Esta família era composta pelo pai e pela mãe, duas filhas de 8 anos e um bebé recém- 

-nascido. Não conseguindo chegar a todas as pessoas que se encontravam nesta mesma situação, pusemos 

mãos à obra e começámos a construir. Comprámos tijolos e chapas metálicas novas e durante metade do 

tempo que estivemos na Beira, todos os dias dedicámos umas horas a esta construção. O resultado foi 

fantástico para o tempo que tivemos, não só pela casa ter ficado concluída, como também por vermos toda 

a comunidade a fazer o mesmo nas suas próprias casas. 

 Ainda noutro momento, visitámos o orfanato Siloé onde dezenas de crianças estavam aos cuida-

dos das irmãs Cluny. Fomos recebidos com abraços, sorrisos e uma música que cantavam todas as vezes 

que tinham visitas. Foi neste local que surgiu o pedido de ajuda, no projeto de uma escola e residên-

cia numa comunidade próxima. As irmãs da congregação explicaram o projeto que tinham idealizado e 

mostraram os documentos relativos à compra do terreno onde queriam que fosse construído. Em seguida 

fomos até ao local para que tivéssemos uma perceção mais real do lugar. Percebemos os seus limites 

e acessos (feitos maioritariamente por estradas de terra batida), a condicionante da estrada que divide 

o terreno em dois, o facto de estar inserido numa zona com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana, 

com grandes limitações no fornecimento de água e energia elétrica. Em seguida discutiu-se o que ambi-

cionavam em termos programáticos. Abordou-se o tema das salas de aula, de gabinetes que pudessem 

dar auxílio e administrar o equipamento, uma residência que permitisse que as irmãs pudessem perma- 

necer sempre próximas da escola e por fim, uma sala que pudesse servir como "sala de oração”. Todos 

os equipamentos visariam incluir toda a comunidade, não só as crianças, por essa razão salientaram que 

os espaços deveriam ter flexibilidade para acomodarem outras atividades, sendo desenvolvidos com vista 

ao futuro e sua possível expansão. Apesar de terem ideias concretas sobre o que gostariam, transmitiram 

sempre abertura para o aporte de recomendações por parte do arquiteto. Depois de longas conversas, 

uma entrevista, muitos agradecimentos e recolhido material fotográfico, seguimos com a nossa viagem 

com a promessa que iríamos continuar a ajudar.

 Este constituiu o ponto de partida para a presente dissertação que em seguida se desenvolve, 

com mais a cuidar, centrado no desenho do projeto de uma escola e residência. Escolhendo como tópicos 

o reconhecimento do lugar, a questão do significado programático e uma metodologia de processo.
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 Moçambique fica na costa sudoeste de África, é um país com 25 milhões de habitantes, carate-

rizado por uma grande variedade de recursos naturais e ancestral tradição cultural. Sofreu uma guerra 

civil que terminou em 1992 tendo-se observado desde aí um crescimento, lento, mas positivo no setor 

económico. Ainda assim, é considerado um dos países mais pobres do Mundo, no qual a maioria da popu-

lação vive nas periferias das cidades. Consequentemente, existe uma grande dificuldade na implantação 

de infraestruturas e equipamentos básicos sociais, não tendo a maioria acesso a serviços de saneamento, 

e ocupa o território de uma forma desordenada e espontânea. Porém, apesar desta aparente “falta” de pla- 

neamento e precariedade de construções é possível traçar aspetos culturais e simbólicos que permanecem 

ao longo dos anos até aos dias de hoje. Formam heranças tradicionais com soluções climáticas adequadas, 

por isso é fundamental voltar a estas raízes para se entender o espaço moçambicano e proporcionar uma 

arquitetura que faça “sentido” para os seus utilizadores. 

 A Beira é a segunda maior cidade em Moçambique, tendo sido fundada pelos portugueses em 

1887, com administração por parte da Companhia de Moçambique a partir de 1891. Passou em 1942 

para a administrarão direta do governo português, mantendo-se dessa forma até o ano de independên-

cia, 1975. A Beira conta com uma população acima dos 500 mil habitantes1 e ganhou o estatuto de 

cidade no dia 20 de agosto de 1907. É a capital da província de Sofala, considerada um município, e tem 

um dos índices mais elevados de concentração urbana, caracterizando-se por uma grande diversidade 

cultural. Durante muito tempo a cidade desenvolveu-se como porto cosmopolita onde uma variedade de 

etnias auxiliavam na administração, no comércio e na indústria. A cidade vivia da atividade portuária e 

ferroviária, estabelecendo ligações a todos os pontos do país. A comunidade é multicultural e multirreli-

giosa, onde grande franja é pobre sem recursos para aceder aos bens básicos, como é o caso da educação.

1 De acordo com o Censo de 
2017. Disponível na internet 
<http://www.ine.gov.mz/iv-cen-
so-2017> [Consult. Março 2020] 
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 A educação como “um direito humano e um instrumento primordial para a manutenção do 

bem-estar, da unidade nacional e para o desenvolvimento económico, social e político através da formação 

de cidadãos”2 é um cenário que, prometido pelos líderes no comando pós-independência, deveria ser 

uma das prioridades do país. A educação constitui um instrumento imprescindível para a melhoria das 

condições de vida, é fundamental para a concretização dos direitos civis, políticos, económicos, sociais, 

assim como para a redução das desigualdades numa população. 

 Na cidade da Beira, existe uma percentagem significativa da população que não chega a concluir 

o ensino primário, por conseguinte verifica-se que a percentagem que chega a terminar o ensino superi-

or é praticamente nula/irrelevante. A taxa de analfabetismo é de 43,4%3, representando uma diferença 

considerável de género na frequência escolar, tendo o grupo do sexo feminino uma taxa de analfabetismo 

de quase o triplo em relação ao grupo masculino. O fracasso escolar que se observa em Moçambique 

tem a ver, muitas vezes, com a inexistente harmonização entre culturas, disparidade escolar e social, que 

resultam maioritariamente pelas dificuldades decorrentes das mudanças e forma de governar o país. Ao 

estudar tanto o período pré-colonial como o colonial, chega-se ao entendimento do que levou ao cenário 

dramático que se vive hoje, e torna-se importante entender como se pode ajudar a mitigar essa mesma 

situação.

 Em 1498 os portugueses chegaram ao território e desde então “Moçambique, teve seu 

território dividido segundo interesses económicos e utilitários de Portugal.”4 A única língua de ensino 

em Moçambique era a língua portuguesa e até 1961 a sociedade foi dividida entre civilizados (colonos) 

e não-civilizados (indígenas5), com direitos e funções muito distintas. Dentro do grupo dos segundos 

havia ainda uma categoria chamados de “assimilados”, que identificava aquelas que decidiam “(…)aban-

donar os “usos e os costumes maternos”; conhecer a língua portuguesa de maneira avançada (leitura, 

fala e escrita); adotar a monogamia; trabalhar com uma profissão compatível com a visão portuguesa; não 

ter sido notado como refratário ao serviço militar nem dado como desertor.”6 Existia uma clara divisão 

social o que potenciava o desenvolvimento dos colonos e restringia o dos locais, provocando assim uma 

descaracterização em todas as áreas do sistema: na política, na economia e na cultura. O sistema educa-

cional possibilitava a formação de uma percentagem pequena da população, como se de um privilégio se 

tratasse e não de um direito. Desde o início pretendeu-se que os locais fossem convertidos ao cristianis-

mo, aprendessem a língua e tradições portuguesas. O sistema educacional surgiu como ferramenta que 

separava os trabalhos manuais dos intelectuais, visando tornar apenas os colonos aptos para a direção 

política e económica do país. Já os moçambicanos, encarregues do trabalho manual, serviam os colonos 

com a construção de infraestruturas, agricultura e trabalho em minas, focando a sua educação nestes 

O dever ou direito à educação

2 PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências 
e percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, Citando Macamo (2015), 
p.151

3 Disponível na internet <http://
w w w . m i n e d . g o v . m z / D N /
DINAEA/Pages/Taxa-de-anal-
fabetismo-por-prov%C3%ADncia.
aspx> [Consult. Abril 2020]

4 PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências 
e percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p.152

5  “O Regime Provisório para a 
Concessão de Terrenos do Esta-
do na Província de Moçambique, 
de 1909, definia indígena como 
sendo “o indivíduo de cor, natural 
da Província e nela residente que, 
pelo seu desenvolvimento moral e 
intelectual não se afaste do comum 
da sua raça”, e, após algum tempo, 
acrescentando que “indígena” era 
também o que, “tendo os carac-
teres físicos dessas raças, não possa 
provar descendência diferente” 
idem, p.152

6  idem, p.153
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aspetos essenciais, mas elementares. Ao dotá-los de tarefas mais primárias, não lhes estariam a dar as 

ferramentas necessárias para o seu autodesenvolvimento e produção para próprio benefício, nunca tendo 

as competências iguais às dos europeus. Essa diferenciação perdurou demasiado tempo como elemento 

decisivo na divisão de trabalho e educação, pelo que enquanto uns (portugueses) foram sendo postos em 

funções de decisão, grande parte dos nativos foram remetidos para cargos de suporte. Esta separação 

criava dois tipos de realidades e escolas.

 A escola para os colonos incentivava o estudo das ciências, ensinava-se que existiam diferenças 

sociais marcadas por forças hereditárias e inexplicáveis e que a posição social de cada um era refletida 

por se ser um bom cristão e cidadão. “A resignação e a aceitação da própria posição social indicavam um 

comportamento de bom cristão e de bom cidadão. A revolta era sinónimo de desobediência à vontade 

divina que o Estado, sua manifestação terrena, tinha o dever de mandar respeitar.”7 Estas escolas, chama-

das de “não-trabalho” tinham boas condições e funcionários de acordo com as necessidades, já as outras, 

rurais, tinham diferentes características. Os liceus fixavam-se onde eram necessários, nas zonas urbanas 

e de maior presença de portugueses, enquanto as escolas técnicas já se encontravam melhor distribuídas 

pelo país. Os nativos, eram caracterizados por terem “(…)uma inteligência prática, mais de homo faber 

do que de homo sapiens.” Os nativos são também caracterizados ao tempo por terem “(…)mais tendên-

cia para o concreto, o maleável, o intuitivo, o assistemático.” ou ainda uma “(…)inteligência prática, o 

pensamento, impregnado de elementos mágicos(…)8. Consequentemente tinham um percurso/oferta 

escolar muito diferente dos primeiros. Não havia separação entre idades ou entre trabalho e a educação 

era manual, religiosa e prática. Nem sempre as autoridades coloniais disponibilizaram o mesmo tipo de 

ensino aos nativos tornando-os menos qualificados para certas posições atribuídas ao poder vigente. Para 

eles a escola deveria “estar voltada para a formação em trabalhos manuais, legitimada por um discurso que 

afirmava que os indígenas, mais habituados ao clima, poderiam ser educados só na medida e na exigência 

do trabalho muscular, perpetuando a opressão e discriminação aos mesmos.”9 Até que nos anos 30 final-

mente tiveram uma amostra reduzida da educação que poderiam frequentar. A entidade responsável pelas 

escolas era a Igreja Católica, porém o Estado é que dirigia e decidia o que acontecia nas mesmas. Ensina-

vam-se os aspetos básicos como ler, escrever e formação de certas profissões. Todos estes tópicos tradu-

ziam-se também numa forma de ensinar o que vinha da metrópole, afastando-se algo do que era tradição 

cultural. Os africanos entravam mais tarde para a escola pois tinham de trabalhar na produção agrícola 

em casa até uma certa idade, e como essa era a prioridade e não a educação, só a partir dos 12 anos é que 

estavam disponíveis para aprender. Para além disto, o seu percurso escolar era constituído por mais anos 

e mais fases que o do sistema colonial: incluía o ensino que consideravam de adaptação, como um perío-

do de tempo para os nativos aprenderem as bases, tais como a língua, para então depois envergarem no 

ensino primário. Com atrasos e ainda reprovações, muitos alunos passavam a idade limite para começar o 

7 GASPERINI, Lavinia, Moçam-
bique: educação e desenvolvimen-
to rural, Roma: Edizioni Lavoro, 
1989, p.13

8  idem, p.14

9 PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências 
e percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p. 154
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ensino primário e perdiam essa possibilidade. “Se para os brancos, filhos dos colonos, o percurso escolar 

era de 11 anos (4 de escola primária e 7 de liceu), para os pretos era de 14. Estes deviam frequentar, antes 

do ciclo primário, 3 anos de “ensino de adaptação” (também chamado “ensino rudimentar”).”10

 Durante o século XIX e primeiro quartel do século XX, deram-se alterações na vida das pessoas 

que viviam do campo, sendo retiradas do trabalho agrícola e passando não como forma de subsistência, 

mas como trabalho para empresas, algumas de grandes dimensões ou mesmo monopolistas que gras-

savam na África tipicamente colonizada por Europeus. O grande problema acontece por esta parte da 

população constituir uma maioria, que trabalhava para as suas próprias necessidades e de acordo com o 

que foram ensinados, a sua cultura. Portanto, perderam, de alguma forma, uma história intrínseca às suas 

rotinas e formas de produzir. Com a existência do grupo de “assimilados” começa a existir uma revolta 

pelas necessidades e interesses que não estavam a ser satisfeitos através dos jovens que adquiriam uma 

forma de conhecimento superior à dos outros. É desta forma que a partir dos anos 50 começa a surgir 

um movimento e em 1962 formou-se a “Frente de Libertação de Moçambique”11. Esta frente, gradual-

mente, e concentrados em áreas especificas do país, começaram a tentar reconstruir uma sociedade que 

não possuía domínio dos colonos, formando as chamadas “zonas libertadas”. As questões de como e 

quem iria gerir este novo estado/poder estavam a ser dirigidas por Eduardo Mondlane e Samora Machel. 

Nesta altura, começou o planeamento da estratégia de libertação. Falavam do trabalho como estratégia 

pedagógica e não como mera profissão. “Também é preciso estudar. A inteligência sem a prática fica 

estéril.”12 Propondo uma revolução democrática e popular, pretendiam uma profunda transformação a 

todos os níveis de dirigentes do Estado, com variadas promessas, que infelizmente nunca chegaram a 

resolver os problemas profundos do país. E assim foi, desde 1964 a 1975 o país “passou por uma guerra 

de libertação, contra o colonialismo português.”13 e em 25 de junho 1975 Moçambique torna-se inde-

pendente14.

 Existem diversos fatores que ameaçam o sucesso escolar em Moçambique para além dos que 

estão diretamente relacionados com os métodos de ensino e docentes responsáveis. Após a independên-

cia, em 1975, o país enfrenta um período muito preocupante economicamente, é constante alvo de 

calamidades naturais e ainda sofre os efeitos de uma guerra conduzida contra o governo. Todos estes 

“desastres” mudam o rumo dos fundos destinados à educação, sendo que no período entre 1981 até 

1987 quase metade das escolas primárias pararam de funcionar, quase meio milhão de alunos e 5 mil 

professores deixaram de frequentar a escola. O período da libertação nacional era exemplo e referência 

para uma mudança no sistema educacional do país, olhando para as partes positivas dessa altura omitindo 

o que não correu bem. Antes, focava-se a instrução e educação, em determinadas áreas, apenas num grupo 

de pessoas, porém agora queria-se aplicar uma estratégia global de formação. Isto resultaria numa série 

de princípios e valores que poderiam ser destrutivos desta nova realidade que pretendiam viver. Assim 

10  GASPERINI, Lavinia, Moçam-
bique: educação e desenvolvimen-
to rural, Roma: Edizioni Lavoro, 
1989, p.16

11 FRELIMO- partido político 
fundado a 25 de Junho de 1962

12  GASPERINI, Lavinia, op. cit., 
p.25

13  PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências e 
percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p.155

14  Nessa altura, as zonas libertadas 
representavam apenas 1/5 do país e 
abrangiam uns meros 10% da popu-
lação total.
GASPERINI, Lavinia, op. cit., p.31
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tanto a estratégia colonial, como esta nova não pareciam ser adequadas às necessidades das pessoas. A 

produção e a educação estavam lado a lado no novo modelo escolar e os alunos deveriam dedicar tempo a 

ambos. Passando de privilégio para poucos, para uma das prioridades do governo para todos, reavaliou-se 

o sistema educacional e foi-se introduzindo matérias sobre cultura e história do país para as salas de aula.

Porém, “O Estado foi considerado incapaz, apesar dos esforços, em garantir o acesso a todas as crianças 

à educação, além das faltas, reprovações e desistências de um número significativo de crianças.”15 Outro 

problema grave de falta de pessoas qualificadas em diversas áreas essenciais ao desenvolvimento do país 

foi começando a ser mais óbvio. Tornava-se necessário instruir os jovens para o seu futuro em trabalhos 

úteis e garantir que as suas necessidades primárias fossem cumpridas e ainda que contribuíssem natural- 

mente para o desenvolvimento.

 Mesmo durante este período de suposta mudança e com uma guerra a decorrer, em 1983 intro-

duz-se o Sistema nacional da educação, onde se delineava uma estrutura definida do sistema educativo 

que deveria entrar em vigor. Estes passavam por incluir nas salas de aula assuntos sobre  “multiculturali-

dade presente no ensino e de uma ligação estreita entre escola e comunidade, com valorização e desen-

volvimento das línguas nacionais e a oferta de um ensino que garanta a igualdade de oportunidades aos 

cidadãos.”16 O número de escolas e professores, assim como a sua qualidade de ensino, apesar de ter 

aumentado, não acompanharam a quantidade de estudantes que passou a existir, as distâncias a percorrer 

até aos estabelecimentos de ensinos eram longas, as epidemias permaneciam e falta de condições básicas 

também. Todos estes fatores contribuíam para que o número de reprovações e desistências se mantivesse. 

Também nesta altura, aboliram-se escolas particulares, como forma de terminar com a descriminação 

e noção de hierarquia criado pelos colonos, e proibiu-se que a igreja estivesse encarregue do ensino. 

Religiosos passam agora a ser professores como os outros, trabalhando para o Estado. Apesar das va- 

riadas alterações, a escola continuava a criar uma realidade distante da produção e dia a dia da população 

“do campo”. A Organização política e administrativa das escolas- OPAE- resume-se na direção coleti-

va e organizadora das escolas que até então era privada/individual. Passou a ser uma matéria de estudo 

das instituições como forma a todos pudessem participar nesta reformulação nacional. Passam a existir 

turmas, com um professor responsável por cada e ainda reuniões pontuais entre docentes que visavam a 

melhoria das formas de ensino e pensavam em estratégias de aproximar a produção e a educação.

 Em seguida, apresenta-se um estudo da UNICEF17, que faz um apanhado geral da situação da 

educação em Moçambique.

15  PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências e 
percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p. 156

16  ibidem

17 Disponível na internet <https://
www.unicef.org/mozambique/
educação> [Consult. Abril 2020]
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[Reflexos na atualidade]

 A altas expectativas criadas pelas mudanças que a FRELIMO prometia, especialmente para as 

pessoas das zonas rurais, fez com que estas fossem os seus principais apoiantes. Apesar de terem aumen-

tado quantitativamente as escolas nessas zonas, não serviam às populações. Muitas das promessas, entre 

acabar com o dualismo de raças e criar mais condições escolares nas zonas desprovidas das mesmas foram 

positivas em alguns aspetos, porém não foram o suficiente para criar um desenvolvimento e resposta às 

necessidades. Observou-se um desprezo e desinteresse das pessoas da cidade em relação aos campone-

ses. Problemas de saúde, pobreza e fome ultrapassam o local onde vivem e a educação que se recebe, 

sendo que mudar para a cidade não resolve a individualidade desse problema. Graças ao aumento do 

número de alunos nas escolas primárias, começa-se a assistir a um aumento lento, mas gradual de pessoas 

na secundária. Infelizmente este número continua a não ser “feliz” e o insucesso e abandono permanece 

muito alto. As condições tornam-se então desfavoráveis à aprendizagem e qualidade de ensino, continu-

ando a existir demasiados alunos por sala e por professor. De acordo com estudos da UNICEF, 

apesar de a construção de escolas ter aumentado nos últimos anos, quase metade das escolas 

existentes em Moçambique ainda se encontram em condições precárias, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura. O número de professores ainda permanece muito baixo, com uma média nacional 

de 63 alunos a cada professor em sala, o que acaba por ocasionar um baixo aproveitamento duran-

te o período das aulas pelas crianças.18

 Este é o cenário que ocorre ainda hoje em dia, 45 anos após independência em Moçambique. 

Existem inúmeras barreiras, relacionadas com formas de governar o país e fatores exteriores, atrasam o 

desenvolvimento e colocam o país no 7º lugar19 dos mais pobres do mundo. 

 O espaço físico e a estrutura escolar insuficientes ou inexistentes; a disposição das aulas e as 

disciplinas lecionadas; a ausência de professores, bem como o despreparo de alguns; o uso da 

violência física como forma de educação; o uso obrigatório da língua portuguesa, o que dificul-

ta a compreensão do conteúdo e do próprio desenvolvimento escolar; a falta de materiais, entre 

outros aspetos.20 

Tais problemas, têm de ser atentados, discutidos e questionados constantemente para que haja final-

mente uma erradicação do analfabetismo e uma profunda alteração no país. 

18 PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências 
e percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p.156

19  Segundo uma notícia acer-
ca dos 25 países mais pobres 
do mundo, disponível na inter-
net <https://eu.usatoday.com/
s t o r y / m o n e y / 2 0 1 9 / 0 7 / 0 7 /
a f g h a n i s t a n - m a d a g a s -
c a r - m a l a w i - p o o r e s t - c o u n -
tries-in-the-world/39636131/> 
[Consult. Abril 2020]

20  PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências e 
percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p.165
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  Nos últimos 20 anos observa-se um conjunto de calamidades que impactaram de forma preocu-

pante o país e os seus habitantes, tal como se pode verificar em anexo21, que se mostram como um dos 

fatores que tem feito o país regredir (somando às dificuldades que acrescem a vários níveis). Em março de 

2019, o ciclone Idai destruiu 90% da cidade da Beira, tornando-se uma das maiores tragédias que o país 

já assistiu na sua história, instalando-se uma crise humanitária na cidade, nas proximidades e nos acessos. 

Uma grande quantidade de infraestruturas ficaram danificadas e algumas destruídas na sua totalidade, 

tanto serviços públicos como habitações, afetando toda a população e, apesar da recuperação estar em 

curso, ainda demorará algum tempo a recuperar as colheitas e os negócios destruídos, o abastecimento 

de água, a energia e a comunicação que ficaram comprometidas. Mesmo com toda a ajuda do exterior, de 

empresas, organizações e governos, a recuperação é lenta e deixa em sofrimento grande parte da popu-

lação.

 O sistema de planeamento urbano em Moçambique, seguindo as linhas do planeamento portu-

guês, começou por ser discutido na época de 80, na qual se estruturam as intervenções urgentes por todo 

o país. Desde a independência, as terras passaram todas a pertencer ao estado, porém existe um direito22 

em que qualquer membro da sociedade que tenha ocupado uma área durante dez anos poderá continuar a 

fazê-lo. Apesar das medidas e melhorias observadas depois da guerra, Moçambique continua a enfrentar 

grandes desafios em fatores absolutamente essenciais para uma sociedade. Estes têm sido discutidos e 

planeados não só pelo governo do país como também por todas as ajudas exteriores.

 Nos dias que correm estima-se que a percentagem de pessoas que vive abaixo do limiar da 

pobreza em Moçambique seja de “54,7% (segundo o Relatório de Progresso Nacional sobre os Objecti-

vos de Desenvolvimento do Milénio)"23 Existe um crescimento urbano notável nas últimas décadas, pelo 

que o desenvolvimento nas diferentes áreas não tem acompanhado esse crescimento.24 A migração do 

meio rural para o meio urbano continua a ser um dos fatores que leva ao aparecimento de assentamentos 

informais descontrolados nas cidades. Por esse motivo, têm sido pensadas estratégias também a nível de 

intervenção nesta forma de ocupação do território, contudo os resultados, “devido a exiguidade de recur-

sos financeiros incluindo a provisão de infraestruturas e de equipamentos sociais de utilidade pública, 

nomeadamente o acesso a água, a eletricidade, a transportes, à educação, à saúde e à habitação.”25 não 

têm sido visíveis.

Desastres naturais e planeamento urbano

21 Consultar apêndice II.

22  DUAT- direito de uso e aprovei- 
tamento da terra

23 REPÚBLICA DE MOÇAM-
BIQUE, Relatório Nacional das 
Nações Unidas sobre habitação e 
desenvolvimento urbano sustentável
2016, p.7

24 Problemas ambientais, uma 
longa guerra civil, a procura de 
oportunidades de emprego e 
melhores condições de vida nas 
cidades, e secas recorrentes nas 
zonas rurais levaram ao aumento da 
migração da população para as áreas 
urbanas e costeiras com consequên-
cias ambientais e sócio-económicas 
adversas.” 
ibidem

25  idem, p.11
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 De 2007 a 2014 “foram elaborados Planos de Estrutura Urbana para 90% dos municípios e 

inúmeros Planos Gerais de Urbanização e Planos de Pormenor.”26 por sua vez, muitas das decisões e 

previsões direcionadas às necessidades primárias da população manifestam-se repetidamente de forma 

isolada e direcionada, com momentos de intervenção pontuais, ao invés de cumprir com planos gerais 

estruturados.  “A velocidade com que os fenómenos territoriais ocorrem é muito superior à capacidade de 

intervenção das entidades responsáveis pelo desenvolvimento urbano.”27 Após a independência, tornou-

-se clara a insuficiência de recursos e pessoas com capacidades de planeamento e gestão das cidades. 

Dessa forma, a questão levantada acerca de quem poderia idealizar e dirigir este tipo de projetos continua 

a estar na mesa, levando a que o país continue a depender recorrentemente de ajudas exteriores e circun-

stanciais (como por exemplo o trabalho das ONGs).  Para além de uma gestão incapaz de resolver os pro- 

blemas que o país necessita, vão se somando as situações desastrosas derivadas das mudanças climáticas: 

Moçambique é o terceiro país em África mais afetado por perigos relacionados com a severi-

dade do clima, e um dos mais 6 vulneráveis. Os principais eventos extremos são as secas, cheias 

e ciclones tropicais. Registos históricos indicam que a frequência e a magnitude dos desastres 

naturais tendem a aumentar. Nas três últimas décadas, ocorreram 12 eventos de seca, 24 eventos 

de cheias, 14 de ciclones tropicais e eclosão de 23 epidemias diversas.28 

As consequências derivadas dos desastres naturais detêm repercussões que abalam especialmente as 

populações mais pobres, o que torna ainda mais urgente pensar em formas de resposta a estes aconte- 

cimentos constantes e avassaladores. Em 2008-2009 fez-se um estudo sobre os impactos das mudanças 

climáticas e dos desastres no país. “O projeto, denominado "Resposta à Mudança do Clima em Moçam-

bique" foi organizado em torno de três pilares: estratégia, capacitação e implementação.”29, este proje-

to passava por, em primeira instância, planear uma estratégia de preparação dos moçambicanos para o 

impacto dos anos seguintes, em segunda pela capa- citação a nível de riscos e financiamento necessário 

e por fim, a implementação das medidas de adoção necessárias e respetivos custos. Além do mais, devem 

ser tomadas medidas preventivas como sinalizar as infraestruturas em risco, assim como reformular os 

códigos de construção dos vários domínios, “transportes, telecomunicações, distribuição de energia, 

edifícios, infraestruturas hidráulicas e de tratamento de águas residuais, de modo a torná-las resilientes 

ao clima.”30

 Na gestão do país é importante que o Governo incorpore as comunidades locais, como forma de 

perceber os problemas, educar as pessoas e sistematizar determinadas práticas importantes ao desenvolvi-

mento e à melhoria da qualidade de vida. Dos vários assuntos que entram para a equação e que importam 

no panorama geral do país em questão, existem determinados aspetos que se tornam cruciais de analisar 

e perceber como estão a ser melhorados para uma melhor resposta no projeto que se pretende apresentar 

26  idem, p.14

27  ibidem

28  idem, p.18

29  idem, p.20

30  idem, p.23
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com esta dissertação, os serviços básicos. Visto que as zonas residenciais são maioritariamente constituí-

das por assentamentos informais, observa-se uma falta e precariedade preocupante das estruturas básicas 

como a água, o saneamento e a energia que têm de ser levadas a cabo nas soluções que se pretende propor. 

[Água, Saneamento e Energia]

 Apesar dos esforços para implementar o abastecimento de águas em fontes seguras, em virtude 

da distribuição da população nas zonas rurais, os poços não protegidos continuam a constituir a prin-

cipal forma de abastecimento de água. O segundo fator em discussão trata o saneamento, onde “Na 

primeira Conferência Nacional sobre o Saneamento de 2014, o Governo moçambicano produziu uma 

declaração de compromissos até 2025, e estabelecer o acesso universal ao saneamento, até 2030, inclu-

indo em escolas e unidades sanitárias.”31 O governo propôs-se construir infraestruturas destinadas ao 

saneamento, assim como à manutenção das mesmas que seguem os padrões de eficiência e salubridade, 

assegurando as condições de higiene como parte das prioridades financeiras do país. Para que a maioria 

da população tenha acesso a estas condições é necessário que os investimentos realizados, sejam alarga-

dos não só às zonas urbanas, mas especialmente às zonas rurais onde reside grande parte da população, 

que ainda recorre às latrinas e fossas sépticas na sua grande maioria. Em 2013 o Governo estabeleceu 

“uma entidade gestora dos sistemas públicos secundários de distribuição de água potável e de drenagem 

de águas residuais, em todo o território nacional, a Administração de Infraestruturas de Água e Sanea-

mento”32 que, infelizmente até hoje, não produziu os resultados esperados e continua a ser patente a 

situação precária (com todas as suas consequências, especialmente na área da saúde).Finalmente, no que 

diz respeito aos recursos energéticos, “Moçambique possui enormes recursos energéticos ainda pouco 

explorados, nomeadamente o carvão mineral e o gás natural, potencial hídrico; recursos renováveis 

como a energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, oceânica e fontes de biomassa, florestais e agrícolas.”33 

Desde 2009 que o governo tem procurado proporcionar às populações mais pobres o acesso a energia. 

Em função disso, já existem planos de desenvolvimento e implementação que visam alimentar as neces-

sidades das comunidades e sustentar o desenvolvimento mediante a conversão da energia atendendo às 

fontes renováveis.

Os assentamentos informais constituem cerca de 70% do total dos aglomerados urbanos. A ela- 

boração da estratégia nacional em si não significou uma alteração automática da situação. A escas-

sez de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento de programas específicos tem sido 

o grande desafio.34 

Após o balanço sobre os planos em curso e as medidas que visam erradicar os diversos problemas mencio-

nados até então, é possível concluir que devido à velocidade e forma de ocupação do território, as estraté-

31  idem, p.40

32  ibidem

33  idem, p.41
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gias e programas, propostos e revistos, são dificilmente implementáveis. Não só devido à insuficiência de 

valores monetários, da gestão, do não controlo de aspetos exteriores (calamidades naturais), mas também 

pela escassez de informação e de pessoas especializadas nas múltiplas áreas imprescindíveis ao domínio 

público de um país. Moçambique enfrenta inconstantes desafios, e apesar de avanços positivos, os aglo- 

merados continuam a depender inteiramente do governo e respetivo apoio financeiro.

Nos últimos 20 anos, a urbanização aconteceu de forma sectorial, tendo consequências negati-

vas como assentamentos informais, exiguidade de serviços básicos, criminalidade, crescimento 

descontrolado das cidades, dentre outros, e, sendo assim, é fundamental a coordenação inter-

sectorial e a abordagem integrada aos vários níveis sectoriais, com destaque para a relação entre 

a planificação económica e o planeamento espacial. O Plano Nacional de Desenvolvimento Terri-

torial seria o instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável do território nacional, 

tomando em consideração toda a conjuntura económica e social e a sua interpretação territorial.35

Alguns factos segundo a Wateraid36 :

1) "46% da população não tem acesso à água
Isso equivale a 12.960.000 pessoas"

2) "65% da população não tem acesso a saneamento melhorado.
Ou seja, 19.720.000 pessoas."

3) "36% da população pratica fecalismo a céu aberto.
Devido a falta de latrinas melhoradas."

4) "52% das escolas do País não tem cobertura básica dos serviços de saneamento. 
2500 crianças morrem a cada ano. Devido à água sujo, a falta de saneamento e higiene."

5) "75% das escolas não possuem cobertura básica dos serviços de higiene."

 Estes números continuam a ser revoltantes por marcarem o dia-a-dia dos moçambicanos através 

da saúde, produtividade e salubridade do país. Momentos de desespero resultantes das calamidades natu-

rais, das desigualdades sociais, da forma de governar e das mudanças climáticas continuam a ser fatores 

que comprometem o futuro destas pessoas.

34  idem, p.43

35  idem, p.51

36 Disponível na internet <https://
www.wateraid.org/us/> [Consult. 
Abril 2020]
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  Para classificar em termos climáticos o território Moçambicano optou-se por recorrer ao mapa 

de Köppen-Geiger, desenvolvido no século XX. Trata-se de uma classificação quantitativa baseada nos 

valores médios da temperatura do ar e da precipitação ao longo do ano. O território Moçambicano situa-

-se maioritariamente na linha do equador. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, a cidade 

da Beira possui um clima tropical chuvoso de savana, como é referido por Maxwell Fry37 clima de monção: 

Inverno quente e seco e verão quente e húmido, o que significa que o valor de precipitação verificado ao 

longo do ano é elevado, assim como a humidade e a radiação. Os gráficos relativos à informação que se 

segue acerca da temperatura, movimento do sol, vento, precipitação e humidade do ar podem ser consul-

tados em anexo38.

 Em Moçambique a temperatura média ronda os 24ºC (que é próxima da temperatura considera-

da confortável39), e a máxima nunca chega a ultrapassar os 31ºC. Em relação ao eixo o Norte é mais quente 

que o Sul, sendo que ao longo do país existem zonas montanhosas em que este valor varia. Nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro são atingidas as temperaturas mais elevadas que por sua vez contrasta com 

os meses de junho, julho e agosto onde baixa até aos 16ºC. Em média, a amplitude de variação não é 

elevada, correspondendo a sensivelmente 8,6ºC de diferença. Ao contrário do que se observa em Portu-

gal, na Beira os meses mais quentes não traduzem as alturas do ano em que a incidência solar é maior, 

por coincidiram com as alturas de nebulosidade e chuva mais intensas, a temperatura está mais alta nas 

alturas em que há mais humidade no ar o que cria um efeito da sensação térmica bem mais elevado do que 

a temperatura real.  

 A posição anual do sol relativamente ao local, assim como a sua intensidade ao longo do dia, 

são fatores a ter em conta aquando se pensa num projeto de arquitetura. Assim é possível saber onde 

a filtragem dos raios solares é essencial e por sua vez, onde são necessárias mais estratégias de ilumi-

nação natural ou artificial, evitando o sobreaquecimento do espaço e permitindo uma luz confortável, 

suficiente e indicada para todas as partes que constituem o programa. A radiação solar em Moçambique 

atinge os seus valores máximos em dezembro (período onde há ocorrência de chuvas e temperatura mais 

quente) e valores mínimos em junho (mais seco e frio). “(…)pelo movimento de translação da terra e pela 

declinação solar que varia de 23,45º a -23,45º durante o ano, no verão o hemisfério sul recebe o máximo 

de irradiação solar e no inverno recebe o mínimo de irradiação solar.”40 Como se pode conferir no anexo 

referido, o período de insolação ao longo do dia é extenso variando ao longo do ano entre as 11 horas de 

sol, no mês de junho, e aproximadamente 13 horas, no mês de dezembro.

O clima

37 FRY, Maxwell; DREW, Jane: 
Tropical Architecture in the dry and 
humid zones. Nova Iorque: Rein-
hold Publishing Corporation, 1964.

38 Consultar apêndice III.

39 Este parâmetro não é linear pois 
depende de fatores pessoais, físicos 
e subjetivos. Variando de atividade 
para atividade e também do tipo 
de clima a que estão habituados. 
“Certain african peoples have no 
need to compensate for the environ-
ment. As they live in a hot and humid 
climate, their only need is sufficient 
ventilation.” 
BEHLING, Sophia, BEHLING, 
Stefan- Sol Power: The evolution 
of solar architecture. Munich ; New 
York : Prestel, cop. 1996 , p. 39

40 FERNANDO, Domingos; 
CALCA, Marcus; RANIERO, 
Matheus; PAI, Alexandre. Irra-
diação solar global para a cidade de 
Maputo- Moçambique: evolução das 
medidas e modelagem estatística. 
Botocatu: Energia na Agricultura, 
2019, volume 34, nº1, p.87
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 Em seguida, foram considerados mais dois aspetos igualmente pertinentes: a direção e a veloci-

dade dos ventos predominantes. Para se pensar e projetar um espaço confortável para um lugar que é 

conhecido pelas suas temperaturas altas e intensa humidade do ar, torna-se imprescindível que seja tida 

em conta uma forma de ventilação e arejamento das divisões. Assim, sem pensar em métodos artificiais, 

é possível usar os ventos a favor do bem-estar.  Como é possível observar no gráfico que faz uma análise 

relativa à cidade da Beira, os ventos predominantes vêm do Sul e de Este e a sua velocidade varia entre os 

15 e os 25 quilómetros por hora. 

 Ao longo do país os valores de precipitação variam um pouco mas tanto no caso de estudo, 

a cidade da Beira como no resto a questão de precipitação divide o ano em duas estações, a altura das 

chuvas, que como foi dito anteriormente é a mais quente e representa cerca de 75% do valor total anual, e 

a estação seca onde as temperaturas são menores, os outros 25% (aproximadamente). É considerado um 

país chuvoso, porém com períodos de secas, onde o valor médio anual é de aproximadamente 1412mm. 

 Relativamente à humidade do ar, e para quem já teve a oportunidade de estar neste país, a sua 

intensidade é um dos fatores que mais se sente e caracteriza o clima. De todos os parâmetros que se 

analisam neste capítulo, aquele é o mais constante ao longo do ano. A média anual de humidade do ar é 

de 75,2% (com uma variação pouca ou nula), o valor mais baixo ocorre em fevereiro e o mais húmido em 

julho (altura das chuvas).
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 Em seguida, pretende-se analisar sucintamente a evolução das formas arquitetónicas no 

território Moçambicano. A maioria das construções em zonas periféricas ainda utiliza a arquitetu-

ra vernacular41 para construção das suas próprias casas. Esta aproximação empírica foi usada durante 

muitos anos, numa base de tentativa e erro e que passou de geração em geração. Tendo em conta a sua 

importância, decide-se incluir no projeto algumas técnicas tradicionais deste tipo de construção, com 

vista a dar continuidade a essa mesma aproximação com raízes ancestrais. Assim sendo, é também impor-

tante, sempre que possível, utilizar materiais que provenham diretamente da natureza, sem recurso a 

pessoas e técnicas especializadas, tornando a sua produção mais económica e ecológica. Por ser feita com 

base nessa premissa e aperfeiçoada ao longo dos anos, a arquitetura vernacular, torna-se últil ao estudo 

por mostrar como se adaptavam aos climas característicos de cada região, por representar as linguagens 

específicas de cada comunidade e se traduzir na expressão e cultura dos diferentes lugares. Simboliza 

também formas de viver, de organização urbana, dos materiais e das técnicas que refletem a multicultu- 

ralidade existente num só país.

  A arquitetura da região sofreu grandes influências da cultura islâmica devido aos mercados 

muçulmanos da costa africana, dando origem às tipologias de habitação que foram permanecendo. As 

necessidades começaram por se traduzir num simples abrigo, que protegesse da chuva, do sol direto, 

dos ventos fortes e ainda dos animais que julgavam ser uma ameaça à segurança. Na região sul as casas 

eram circulares com coberturas cónicas, já no Norte eram retangulares com coberturas de quatro águas. 

Em comum existia sempre um espaço aberto que desempenhava diversas funções, e era ladeado pelos 

edifícios ocupados maioritariamente durante a noite para dormir. O conjunto de pequenos edifícios 

independentes, eram onde se distribuíam as hierarquias familiares, no lado oposto à entrada pernoitava 

o elemento mais importante, o chefe da família. As casas estavam orientadas sempre para o pátio e não 

para a rua/estrada, exatamente pelo facto daquele constituir a zona principal, onde se realizam grande 

parte das funções da casa. Estas habitações eram construídas de madeira, fibras, resinas naturais e raízes 

entrelaçadas (evoluindo para materiais mais resistentes e duráveis como a pedra, argamassas e terra).

 Apesar da natureza proporcionar comida, água e oxigénio, necessidades básicas do ser huma-

no, existem certas ameaças, desafios e imprevistos com que foi aprendendo a adaptar-se através da 

construção. Por essa razão, as estruturas vernaculares em Moçambique tinham como objetivos principais 

(e muitas vezes únicos) a criação de sombra e a proteção na época das chuvas. Diante disso, atentavam 

especialmente na construção de coberturas. “As structures are created from materials growing in the 

region , building can be seen as part of the natural cycle”42 As coberturas eram normalmente de colmo 

(ao longo dos anos, foram evoluindo para coberturas em telha ou fibrocimento43) e prolongavam-se para 

sombreamento das fachadas, contando também com as árvores existentes que permitiam sombra. Adicio-

41 “Em arquitetura, refere-se a um 
tipo de arquitetura indígena própria 
de uma época ou local específicos 
(não importada ou transcrita de 
qualquer outro local)” 
Disponível na internet <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Arquite-
tura_vernacular#cite_note-3> 
[Consult. Abril 2020]

42 BEHLING, Sophia, BEHLING, 
Stefan- Sol Power: The evolution 
of solar architecture. Munich: New 
York : Prestel, cop. 1996 , p.62

43 As chapas de zinco quando 
começaram a ser usadas ao invés 
das coberturas vegetais, trouxe-
ram consigo uma ideia de estatu-
to e importância social e por isso 
tornaram-se apelativas a muitas 
pessoas.
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nalmente, as fachadas não possuíam janelas e a única forma de ventilação era gerada pelo afastamento 

entre as paredes e a cobertura, assim como a sua inclinação.44 Estas construções primitivas, aparente-

mente fáceis em termos técnicos, requeriam uma manutenção constante e trabalhosa, estando sujeitas às 

calamidades naturais.45 Outra das características das tradições vernaculares prendia-se com a transpor- 

tabilidade das casas, já que as populações, tipicamente nómadas, cada vez que se realocavam levavam a 

“casa às costas”.

 Ao construírem vários edifícios independentes e incluírem espaço exterior entre eles, permi-

tiam uma circulação de ar mais favorável, melhor luminosidade, redução do calor concentrado e ainda um 

maior nível de privacidade. Assim sendo, tinham ainda outra vantagem, o fato da vegetação e os edifícios 

se encontrarem sempre lado a lado o que permitia dissipar o calor e criar momentos de sombra. De 

realçar uma vez mais o facto de, apesar da precariedade aparente das construções, existir uma racionali-

dade e estratégia em relação à forma como se organizavam e construíam. A arquitetura vernacular mostra 

edifícios eficientes relativamente às condições a que estão expostos, com o uso apenas de materiais locais 

e com um consumo energético reduzido devido à limitação dos recursos disponíveis.

 Segue-se uma tentativa de condensação de determinados aspetos que podem ser transportados 

para o projeto (Capítulo 3), tendo em conta o programa específico que o mesmo endereça- a escola. Visto 

que a  arquitetura vernacular veio ao longo dos anos mostrar diversas estruturas e estratégias que criam 

sistemas de proteção e aproveitament que, apesar de alguns terem sigo abandonados ou negligenciados, 

podem ser trazidos para a atualidade.

 Um número significativo de escolas primárias em zonas rurais são financiadas pelas próprias 

famílias ou subsidiadas pelo Estado, mas construídas e geridas pelos primeiros. Geralmente, são consti-

tuídas por algumas salas e casas de banho (com latrinas) um pouco afastadas das salas. As escolas em climas 

húmidos devem adotar tipologias de organização abertas e conforme a orientação dos ventos predomi-

nantes. Ao contrário dos climas secos, estes edifícios devem ser mais compridos e estreitos, de modo a 

facilitar a ventilação, incluindo áreas cobertas ou à sombra. Nos climas tropicais, aconselha-se a criação 

de galerias cobertas ao longo das salas de aula e sugere-se que as coberturas sejam não corrosíveis e com 

uma inclinação e material que permita recolha e armazenamento de água, seja ela usada para consumo, 

limpeza ou agricultura. “The reason for this is that it is foolish in most villages, where water is hard to 

come by in the dry season, to put up an impervious roof and not collect the water from it, rainwater being 

pure and soft.”46 Para o suporte das coberturas propõe-se o uso de materiais impermeáveis e resistentes, 

para que aguentem a altura das chuvas fortes, insetos, fungos e outros possíveis agentes destruidores, e, 

que a sua inclinação seja pensada para a recolha de água como anteriormente referido.

44 GOURGEL, Mário – A 
Importância da Arquitetura Suste-
ntável nos Países de Clima Tropical; 
Análise de casos na cidade de Luan-
da. Lisboa, Tese de Mestrado, Insti-
tuto Superior Técnico, 2012.

45 CORREIA GUEDES, M. et 
al. – Arquitectura Sustentável em 
Moçambique: Manual de Boas Práti-
cas. Lisboa, ed. CPLP, 2011

46 FRY, Maxwell; DREW, Jane: 
Tropical Architecture in the dry 
and humid zones. Nova Iorque: 
Reinhold Publishing Corporation, 
1964. p.157
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 Em relação ao pavimento, é normalmente escolhido um material impermeável que assegure 

uma limpeza fácil, apenas com vassoura ou água, isto porque a salubridade dos espaços (especialmente 

dedicados a crianças) deve merecer particular atenção. Em relação ao saneamento é comum o uso de 

latrina seca ou fossa séptica, construídas de modo a puderem ser limpas quando necessário, evitando ou 

mitigando o aparecimento de doenças e problemas de insalubridade. 

 A construção das paredes permite recorrer a mão-de-obra não especializada (pessoas comuns) 

ao contrário das coberturas, fundações e estruturas mais complexas que deveriam ter, pelo menos, uma 

supervisão mais técnica. Ao incluir as famílias/futuros usuários promove-se não só a ajuda mútua para 

um bem comum, como se diminuem os custos. Em relação às zonas ao ar livre sugere-se que transmitam 

uma ideia de segurança (através da marcação de limites) e de proteção à radiação direta, através dos vários 

dispositivos de sombra e da vegetação. 

 As aulas em Moçambique normalmente acontecem de manhã cedo, o que permite disfrutar da  

temperatura mais fresca, mas,  mesmo assim, a ventilação cruzada é muito importante, podendo ser feita 

através de aberturas nos dois lados dos blocos paralelamente ou na diagonal, desde que a circulação do ar 

(ar que entra e ar que sai) seja fluída e constante. “The most concentrated and sustained work of a school 

takes place in classrooms and the architect’s job is to make such work not only possible, but enjoyable, 

since there is little education without pleasure.”47

 Relativamente à acústica e luz, dois aspetos que são normalmente estudados em paralelo, no 

sentido em que ao colocar mais vãos (que possibilita mais luz e ventilação) também implica que o ruído 

entre as salas seja mais facilmente distribuído. Por essa razão ao afastar os blocos de sala de aula ligan-

do-os através de corredores e galerias, torna aquele inconveniente, menos “problemático”.

 Em suma, podem ser enumeradas algumas vantagens e contributos da arquitetura tradicio- 

nal para as construções atuais tais como aspetos económicos, energéticos e ambientais. As construções 

tornam-se mais baratas permitindo simultaneamente conforto e durabilidade. A manutenção, apesar 

de imprescindível, pode ser feita regularmente por pessoas não especializadas e por isso sem grandes 

custos associados. São aproveitados materiais disponíveis na natureza e que podem ser aplicados na sua 

forma mais pura, e caso não seja isso o pretendido, podem ser manualmente produzidos/alterados/fabri-

cados diretamente no local permitindo poupanças em termos de transporte e de energia na produção. 

Através do aproveitamento da inércia térmica dos materiais, de sombreamento apropriado das fachadas 

e dos espaços, regulação da humidade relativa e ventilação natural, estas construções acabam por ter um 

comportamento ecológico, sem comprometer os níveis de conforto e proteção necessários.

47  idem, p. 161
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 Qualquer ser humano procura significado e propósito na sua vida com a finalidade de se sentir 

feliz e realizado.  Esse “caminho” vai sendo marcado pelo tempo, pelas pessoas que a cada momento o 

rodeiam e pelas experiências que vão marcando de forma indelével.49 Todo o processo de amadurecimen-

to até, e mesmo após, chegar à idade adulta é importante. Porém, porque é aí que tudo começa, ser criança 

é igualmente essencial para um desenvolvimento e vida de sucesso. A identidade, integridade, confiança e 

autonomia são alguns dos valores que se desenvolvem desde cedo, e se não forem trabalhados tornam-se 

um problema na idade adulta. “persons at each stage of life have something irreplaceable to give and to 

take from the community, and it is just these transactions which help a person to solve the problems that 

beset each stage.”50

 

 A escola deve viabilizar formas de aprender, de ver, de interagir, de desenvolvimento e auto-

conhecimento. A necessidade dos professores, pais e mesmo arquitetos trabalharem com uma “(…) 

atitude compreensiva do mundo do educando e do respeito ao universo de conhecimento é indispensável 

para que a educação tome a criança como integrante importante na construção da sociedade à qual 

pertence.”51. Cada vez mais é possível reparar no interesse crescente dado à voz das crianças aquando 

da criação dos espaços que as rodeiam. É importante que as mesmas tenham um papel participativo nas 

decisões relativas à sua vida porque, dessa forma, o estímulo e aprendizagem sejam facilmente satis-

feitos. Este aspeto muda a forma não só como se ensina, mas como a arquitetura é desafiada neste tipo 

de projetos. A escola secundária Lycee Schorge52, em Burkina Faso [Imagem 23], constitui um exemplo 

de espaço arquitetónico pedagógico, onde a experiência dos usuários, que neste caso são crianças, se 

tornou extremamente relevante durante o desenvolvimento de todo o projeto, onde é notório um esforço 

para relacionar as crianças com o mundo à sua volta e consigo mesmas, através de determinados detalhes 

e espaços interativos, propícios à descoberta. Tudo isto se torna relevante pois assim como em qualquer 

fase da vida humana, também as crianças têm os seus próprios interesses, atividades, tempo e espaço, 

e apesar das crianças não saberem o que é o mundo “adulto” por não terem passado por ele, estão em 

constante observação e mesmo na tentativa de imitar o que os mais velhos fazem, porém têm necessidades 

próprias da idade, que deveriam ser compreendidas.53

 Mark Dudek, apresenta um pensamento em que as crianças são “especialistas das suas próprias 

vidas” e como o processo de aprendizagem resulta da colaboração entre estas e adultos à procura de 

significados.54 A escola deveria proporcionar essa mesma abordagem através de relações, rotinas e peda-

gogia, ao construir espaços que satisfaçam não só a sua função, por exemplo de sala destinada a dar aulas, 

mas também as pessoas que o usufruem, os objetos e as atividades, ou seja que permitam um aproveita-

mento em termos de interação social, proteção ao clima, fomentem a criatividade e promovam o conforto. 

2.2 | o problemA do progrAmA
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48  O discurso é apresentado com 
algumas generalizações ‘básicas’ 
mas que pontualmente se voltam 
para o tipo de lugar e sociedade a 
que esta dissertação se direciona, 
detalhando algumas questões sociais 
através de casos de referência perti-
nentes apresentados e ainda, sempre 
que necessário, complementando 
com breves notas adquiridas pela 
experiência vivida no terreno pela 
autora deste documento.

49 ALEXANDER, Christopher- 
Pattern Language. Nova Iorque: 
Oxford university press, 1977.

50 ALEXANDER, Christopher- 
Pattern Language. Nova Iorque: 
Oxford university press, 1977, p. 
142

51  PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências e 
percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018 , p.165

52  Kéré Architecture, 2016, 
Burkina Faso

53 DUDEK, Mark- Children’s 
spaces. Oxford: Architectural Press 
is an imprint of Elsevier, 2005.

54  idem
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Na teoria é possível chegar a algum consenso relativo a estas questões, porém existe sempre algo fora do 

controlo tal como as políticas, as questões culturais e tradicionais, linhas e sistemas sociais pré-definidos 

que visam, e pensam conseguir, satisfazer as necessidades de todos. Este tipo de programa, apesar de ser 

concebido com uma certa flexibilidade, conta com determinados limites que o próprio conceito que lhe 

é inerente- Escola- limites estes como as matérias, a organização e o sistema de educação do país, que 

deveriam estar em constante revisão pois a estrutura que gera não é intemporal nem resulta sempre no 

ambiente ideal. Apesar da forma seguir a função, esta não poderá ser determinante para todos os aspetos 

que a compõe. Para haver incentivo à criatividade, independência e dinamismo, é necessário questionar 

como a função é determinante a todo o espaço.  

 É necessário pensar em estratégias, que promovam outras/novas possibilidades de aprendiza-

gem, que complementem as funções consideradas primárias, indispensáveis ao ser humano. “The buil- 

ding sends the message ‘Learner, do this but not that’. Schools are overdesigned; they leave no active 

role for the learner.”55 Na escola secundária Lycee Schorge observa-se uma organização que promove 

exatamente esta flexibilidade e inclusão de diversos espaços, sejam formais ou informais. Os primeiros, 

que incentivam a concentração e, os segundos igualmente pedagógicos, mas onde os alunos aprendem 

através da sua descoberta e experiência individual. No centro existe um pátio que é rodeado pelos nove 

módulos onde se situam as salas de aula, espaços de administração e ainda uma clínica dentária (espaços 

formais). Esse pátio, que acaba por ser o coração da construção, é concebido como um anfiteatro e dá 

lugar aos encontros informais e conversas. É um projeto que mostra especial atenção ao ambiente através 

da vegetação que o envolve e dos materiais propostos que o compõe, permitindo conforto térmico e 

acústico, mas mantendo uma ligação com o passado. 

 A UNICEF é um dos principais organismos na luta contra a situação dramática do país e conta 

com vários planos de objetivos para erradicar os problemas mais profundos. 

O programa da educação manterá os dois pilares relativamente novos de qualidade e acesso, mas 

ao mesmo tempo irá expandi-los incluindo uma componente de aprendizagem precoce e colo-

cando mais ênfase no fortalecimento dos sistemas e no diálogo em áreas chave selecionadas da 

aprendizagem precoce, política do professor e crianças fora da escola. O foco incidirá no ensino 

pré-primário e primário para dar ao sector uma fundação sólida sobre a qual toda a aprendizagem 

no futuro deverá assentar e manter as crianças, em particular as raparigas adolescentes, na escola 

até ao fim do nível primário. Será prestada particular atenção aos professores e às habilidades 

fundamentais, garantindo que os professores estejam na sala de aula, com competências e habili-

dades adequadas para ensinar a ler e a escrever.56 

A pedagogia sugere essencialmente um indivíduo que é estimulado nas suas capacidades e objetivos 

55  DUDEK, Mark- Children’s 
spaces. Oxford: Architectural Press 
is an imprint of Elsevier, 2005, p.32

56  Prioridades do programa 2017–
2020 da UNICEF. Disponível na 
internet  <https://www.unicef.org/
mozambique/educação> [Consult. 
Abril 2020]
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definidos, passa por torná-lo o autor do seu próprio ambiente, trabalhando em conjunto com o arquiteto 

que delineia a estrutura base sem reduzir as possibilidades de apropriação e mudança do usuário. Signifi-

ca criar espaços úteis e espaços livres. Os primeiros equipados com a infraestrutura imprescindível às 

necessidades (e requisitos) humanas- como casas de banho, luz, ventilação, e eventual tecnologia, com 

mobília e desenhada para um uso interativo. Os espaços livres, com pouca ou nenhuma infraestrutura, 

visam o desenvolvimento social dos indivíduos, promovendo uma construção de comunidade. Estes, 

ganham especial importância e significado pelo facto de serem criados de certa forma pelas crianças, 

através das suas relações com o meio ambiente e natureza em redor. Segundo Montessori57 existem cinco 

pontos essenciais para que o projeto estimule a autonomia das crianças através do espaço.58 O primeiro é 

a simplicidade, onde são evidenciadas as cores claras e luz natural, sendo esses aspetos muito importantes 

num espaço escolar. O segundo é o minimalismo, quando o ambiente é confuso e conta com demasiados 

estímulos, a mente e atenção das crianças reflete isso mesmo, por isso é importante facilitar as decisões 

através da oferta de poucas opções. Segue-se então a organização, espaços organizados tendem gerar, 

como a última análise, atenção organizada e por isso um sucesso escolar maior. A acessibilidade, remete 

para a ideia que o espaço deveria ser projetado para que a criança consigo interagir livremente sem estar 

dependente de um adulto para tal. Por último, segurança, em que o ambiente, para além de ter de ser facil-

mente circulável e explorável tem de ser seguro e estar protegido de todos os perigos evitáveis. Um dos 

principais objetivos que se tem ao referir estes conceitos é perceber os elementos essenciais que permi-

tam que os alunos e professores criem o seu próprio ambiente de aprendizagem, em vez de obedecerem a 

um ambiente criado para eles. Ao planear exaustivamente todas as possíveis interações das crianças com 

o mundo que as rodeia, está a limitar-se parte do seu potencial.59 

 “For education to be meaningful it needs to be relevant”60 assim como útil. Aprender por eles 

mesmos resulta num comportamento ativo, que é o que a educação deveria gerar. Esta abordagem só é 

possível após anos e anos de se pensar e observar a disciplina da educação e por essa razão deveria ser 

aproveitado tal conhecimento para expandir as possibilidades de hoje em dia. Para melhorar a aprendiza-

gem e a cooperação dos alunos e professores é vital questionar e pensar na integridade da Escola no seu 

propósito essencial. O método de Montessori, como já foi referido, é baseado em ambientes estrutura-

dos que visam o desenvolvimento infantil, que promovem educação que contribua positivamente para o 

indivíduo em todo o processo, estimulando autonomia e autoconfiança. Na sua base este método baseia-

se em três pilares: a criança, o adulto responsável e o espaço construído preparado. É crucial entender 

que as crianças estão muito atentas a determinadas mensagens que estes espaços lhe transmitem e por 

isso é fundamental que a instituição componha uma terceira faceta da aprendizagem- depois dos profes-

sores e dos pais. A participação dos alunos nas próprias escolas provoca uma sensibilização de certos 

aspetos que levam para o resto da vida e uma compreensão pessoal do espaço. Para além das matérias 

57 Maria Montessori (1870-1952),  
foi uma psiquiatra italiana que 
desenvolveu um método científi-
co-pedagógico, tendo como finali-
dade a criação de ambientes ideais 
para a aprendizagem e desenvolvi-
mento das crianças.

58  Disponível na internet <https://
www.archdaily.com/930510/
how-to-stimulate-childrens-au-
t o n o m y - t h r o u g h - a r c h i t e c -
ture-and-the-montessori-method> 
[Consult. Abril 2020]

59 DUDEK, Mark- Children’s 
spaces. Oxford: Architectural Press 
is an imprint of Elsevier, 2005.

60  idem, p.43
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escolares, o edifício também comunica com elas e merece ser respeitado. Ninguém questiona que um 

gabinete por exemplo, seja totalmente diferente do corredor. Através de diferentes mobílias, funções, 

proporções, usos, mas, essencialmente, prioridades. Mensagens que não precisam de ser ditas, mas que 

os alunos adquirem ao experienciar ambos, porque, apesar das crianças não serem “(…)usually the ones 

who are planning the buildings they live in. They are, in fact, the invisible clients.”61

 Com todos os fatores que ainda não se encontram alinhados com o que deveria ser a educação 

em Moçambique, reforça-se a importância de criar ambientes individuais e coletivos que potenciem a 

escola como “transformadora do mundo e da realidade”62. Um processo de aprendizagem, seja ele na 

instituição de ensino ou não, acontece essencialmente no encontro. Encontro esse que, através da baga-

gem de conhecimento que trazem consigo ou dos outros, se vão apropriando e conhecendo o mundo. 

É necessário insistir nos lugares que representem “expressividade e integração entre crianças e entre 

elas e os adultos em que a socialização se dava, na contramão do que a maioria dos professores instituía, 

através das brincadeiras, do desenho, da pintura, das conversas em changana, da divisão dos alimentos no 

momento da entrada ou no intervalo entre aulas.”63 Pensar nas crianças como autores dos seus próprios 

pensamentos e linguagem infantil, e que através deles se relacionam com os outros e com tudo o que os 

rodeia.

61 DUDEK, Mark- Children’s 
spaces. Oxford: Architectural Press 
is an imprint of Elsevier, 2005, p. 
63

62  PASTORE, Marina Di Napoli e 
BARROS, Denise Dias, Vivências e 
percepções acerca da educação em 
Moçambique: Olhares etnográficos 
em uma escola primária no bairro 
da Matola A. Cadernos de Estudos 
Africanos. Lisboa: ISCTE-IUL, 
2018, p.165

63   idem, p.167
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 Após analisar a forma como os espaços podem gerar vertentes pedagógicas adequadas, num 

programa educacional em que se deve pensar de forma flexível e interativa, passa-se agora para os diver-

sos momentos físicos que compõe o programa, sendo alguns deles de carácter essencial, que estão dire-

tamente relacionados com o que o ser humano precisa para viver ou os que enriquecem o ser humano nas 

outras áreas da sua vida. A qualidade do espaço está profundamente relacionada com o efeito que propor-

ciona às pessoas, tanto física como emocionalmente, como já foi falado anteriormente. “To understand 

how to evaluate environmental quality, we must begin by looking within the body itself to find out how 

it works”64 As necessidades espaciais que serão estudadas de seguida, surgem diretamente das necessi-

dades humanas, sendo estas decisivas em muitas das escolhas consideradas. Os edifícios que se constro-

em hoje em dia são resultado de séculos de experiência até se transformarem, em mais do que um simples 

abrigo, num mecanismo que dá suporte à vida em vários aspetos e atividades. Hoje em dia, só fará sentido 

projetar de acordo com aspetos assentes que são dados como adquiridos, isto é, “A need for shelter is the 

primary instinct of every living being, but the most active segments of society, workers or intelectuals, 

are no longer decently housed. Building is the answer to the present disturbance of the social equilibri-

um: we must choose between architecture and revolution.”65 O psicólogo americano Abraham Maslow66, 

elaborou a pirâmide da “hierarquia de necessidades” que sugere uma série de motivações e condições 

que o ser humano exige (na base) e à medida que são cumpridas resultam noutras (os níveis superiores). 

Estas necessidades foram traduzidas nos espaços que se pretende idealizar para a proposta de projeto e 

serão apresentados começando pelas mais basilares até às mais avançadas.

[Necessidades básicas e de segurança]

 As necessidades mais básicas e imprescindíveis para que o corpo consiga praticar qualquer tipo 

de atividade são as fisiológicas. Numa escola neste caso, mas aplicando-se a qualquer tipo de programa, 

o corpo necessita de uma série de estruturas físicas que cumpram com certos requisitos que atentem 

nas preocupações importantes para a saúde física e mental. Estes traduzem-se diretamente na qualidade 

da água, no ar que respiram e na comida que consomem. Por sua vez, o conforto térmico, que passa 

pela ventilação, aquecimento, temperatura controlada e humidade devem ser estudados de acordo com 

a quantidade de pessoas, o tipo de atividade e o clima que caracteriza o lugar. A eficiência que remete 

diretamente para a luz, e a privacidade, são sugeridas pelas janelas, portas e isolamentos. O significado 

da luz e a sua relevância no sucesso escolar constitui um dos aspetos mais importantes para o bem-estar 

e êxito de quem o usufrui. Um estudo foi realizado em várias escolas nos Estados Unidos e os resultados 

foram: Os estudantes com mais luz natural aprenderam mais rápido e detiveram melhores resultados no 

Necessidades espaciais

64  ALLEN, Edward- How build-
ings work. Nova Iorque: Oxford 
university press, 2005, p.15

65 CORBUSIER, Le (tradução 
GUITON, Jacques)- The ideas 
of Le Corbusier on Architecture 
and Urban Planning. Nova Iorque. 
George Braziller Inc., 1981, p.86

66 Abraham Maslow (1908-1970) 
foi um psicólogo e cientista compor-
tamental que dedicou grande parte 
da sua vida a tentar perceber o que 
realmente o ser humano precisa para 
se sentir realizado.
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seu percurso escolar de forma geral.67 O ciclo diário a que o corpo está habituado prende-se exatamente 

com este aspeto (dia e noite- luz e escuridão), por essa razão o corpo está, automaticamente, mais propen-

so a ser ativo e liberta mais hormonas funcionais durante o dia. Contudo, o tratamento e desenho da luz 

apropriada para cada espaço faz parte do processo de criação. Luz em demasia pode também provocar 

desconforto e cansaço, sendo que deve ser tratada com um certo cuidado. A ventilação é um dos primeiros 

elementos a ser estudado. Na melhor das hipóteses, natural, usando os ventos predominantes para criar 

uma sensação agradável de frescura, e saídas de ar para o exterior para que haja uma renovação constan-

te do ar. Outras duas vertentes importantes são a segurança e controlo do público/privado. “Providing 

for people’s psychological sense of security involves them having appropriate levels of privacy and their 

being in control over their social environments.”68 Os espaços devem funcionar como privados, semi-

privados/semi-públicos e públicos. Salas de aula, galerias, campos. Através de uma hierarquia tanto de 

necessidades como de atividades cria-se diversidade nos espaços; e é dessa forma, que os alunos absor-

vem, vivem e aprendem as mensagens que lhes estão inerentes. A circulação, uma das partes mais impor-

tantes e por vezes desvalorizada: é o espaço “entre” onde os estudantes se encontram. Esta nunca deveria 

ser apenas um local de passagem estreito e sem significado. Este espaço “entre” é um local de encontro, 

onde se trocam ideias e brincadeiras, antes de cada indivíduo desaparecer para o seu espaço de trabalho 

individual.  

 A escolha dos materiais e o conforto que os mesmos geram é outro dos aspetos destacado. 

Reflete-se na constituição das paredes, nas estratégias usadas para fazer as coberturas, nas secretárias em 

cada sala de aula ou até mesmo nos bancos do jardim. Por último, pretende-se projetar um edifício que 

tenha em conta as possíveis mudanças climáticas e catástrofes naturais, e que possa ser mantido de forma 

económica e acessível. 

It is noted throughout the book that although we have complex functional expectations of our 

buildings and complex ways of meeting some of these expectations, most of the expectations can 

be met by any well-informed designer, even in very large buildings, with architectural devices as 

straightforward and direct as the instinctively sought, simple shelters of the natural landscape.69 

Tornar um edifício eficiente requer um estudo intensivo durante o seu processo de criação. Esta análise 

requer muito mais do que aplicar os considerados componentes de eficácia energética. Todos os envolvi-

dos deveriam estar dentro do assunto, desde as primeiras fases, pois as decisões devem ser tomadas em 

conjunto e percebidas pelas pessoas que irão cuidar diariamente do espaço.

67 DUDEK, Mark- Schools and 
Kindergartens. Berlim: Ria Stein, 
2007, p.34

68  LANG, Jon- Urban design. A 
typology of procedures and prod-
ucts. Oxford: Architectural Press, 
2005, p.13

69  ALLEN, Edward- How build-
ings work. Nova Iorque: Oxford 
university press, 2005, p.27
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[Relacionamento, Autoestima e realização pessoal]

 “The human body needs space in which to move- to work, to play, or merely to maintain its 

muscle tone, skeletal movement, and heart and lung function through exercise.”70 Por essa razão os 

espaços designados ao exercício e movimento são tão determinantes como os espaços em que o corpo 

está estático (como as salas de aula). A parte de interação social é fundamental para viver uma vida com 

significado e feliz. Aqui entram as relações com os outros, que têm influência na autoestima de cada um 

e resultam na realização pessoal. Assim como a casa, a escola tem de ser idealizada como um lugar “(…) 

safe, secure, familiar place, filled with the things of one’s life, closed and private at times, open and out-

going at other times, at the option of its occupants.”71 Os espaços ao ar livre são parte do desenvolvimen-

to e da aprendizagem, por darem lugar ao encontro com os outros, que vivem sob outras regras, culturas 

e comportamentos. “Learn about what makes up their society and how other people have different atti-

tudes, backgrounds and values.”72 Propiciam o movimento, como correr, jogar, brincar, que faz parte do 

crescimento saudável de qualquer criança. Estes espaços exteriores não deveriam ser separados total-

mente do processo pedagógico, pois são formas de fazer florescer o próprio pensamento. Ao torná-los 

mais naturais, convida um contacto com plantas e animais de acordo com as diferentes estações e alturas 

do ano. 

 Um último aspeto a ajuizar é a escala dos edifícios e os seus diferentes componentes. Normal-

mente os espaços são construídos através de uma ideia generalizada da escala de um adulto. Porém, sendo 

a escola um edifício em que a maioria das pessoas que nele circulam são crianças, é necessário ter algu-

mas considerações em determinados momentos do programa, como por exemplo, as casas de banho, 

secretárias e bancos. 

Rooms acquire their dimensions on the basis of such considerations: the dimensions and forms of 

human bodies, the dimensions and forms of the necessary pieces of furniture, the dimensions and 

forms of the volumes swept by moving human bodies, and the desired distances between people.73 

Na proposta que se apresenta no final, foi tida em consideração a escala humana para gerar medidas de 

composição em certos momentos, e as necessidades térmicas e de conforto em outros para gerar espaços 

agradáveis e propícios à aprendizagem, e sempre que possível conjugados ambos os aspetos (por exemplo 

nas aberturas, janelas, nas salas de aula, que ao estarem a uma altura que tanto os adultos como as crianças 

consigam olhar para o exterior, estão também de acordo com o tamanho e posicionamento ideal para a 

ventilação, luz e segurança.) Nos espaços exteriores, trabalha-se de forma diferente, porém a escala huma-

na continua a unidade de medida. A segurança permanece um fator importante, mas no exterior agora 

70  idem, p.20

71 ALLEN, Edward-, op. cit. p.20

72  SHAFTOE, Henry- Convivial 
Urban Spaces. Reino Unido. Earth-
scan, 2008 , p.13

73  ALLEN, Edward, op. cit. p.161
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com outras condicionantes, como por exemplo a estrada que divide o terreno em dois, sugere que tenha 

de existir alguma precaução na forma como os edifícios estão dispostos de modo a que as crianças não 

circulem livremente por lá. O tamanho dos materiais, a altura dos edifícios, as proporções dos elementos 

construtivos e dos objetos (mobília) foi baseado numa unidade humana de medida ao projetar esta escola.

 Em suma, todos os aspetos anteriormente descritos são essenciais no ato de projetar, seja em 

Moçambique ou noutro lugar no mundo, o ser humano tem certos e determinados requisitos e funções 

que necessitam de resposta. Para além dos espaços se adequarem a certas funções, nesta dissertação fala-

-se também na flexibilidade e apropriação desses mesmos espaços, de modo a que possam servir outros 

propósitos.

 Em seguida, serão apresentados quatro projetos74 distintos. O critério de seleção passou por 

encontrar projetos que partilhassem do programa em estudo- escola, que se localizassem em zonas com 

um clima semelhante- quente e húmido e ainda que derivassem de situações urgentes originadas de desas-

tres naturais ou de carência. Através destas premissas, pretende-se entender de que forma se organizam 

e respondem às motivações do lugar em momentos particulares. Para facilitar o entendimento e compara-

ção com os aspetos anteriormente falados, será feita uma pequena introdução de apresentação de cada 

um deles, acompanhada de plantas e fotografias, e breve análise comparativa que refletirá as estratégias 

consideradas pertinentes para este estudo. Cada solução- projeto- dada a um problema é constituída por 

pequenos pormenores que tornam a experiência pessoal em cada lugar ser totalmente diferente e espe-

cial. Pode ser pela forma como os vãos estão posicionados, ou como se resolve a ventilação, ou mesmo os 

assuntos mais simples como o posicionamento de uma porta. O objetivo de apresentar outros programas 

em diferentes locais, mas com interesses comuns, traduz-se na aprendizagem de estratégias, produção 

de diferentes sensações e reflexão sobre determinados problemas. Em última instância, mas não menos 

relevante, de que formas outros deram resposta à proteção e estimularam o desenvolvimento das crianças.

74 A informação da tabela foi base-
ada nas seguintes fontes de infor-
mação:
Opera Village e Naaba Belem 
Gouma: Disponível na internet 
<http://www.kere-architecture.
com/projects/> [Consult. Abril 
2020]
Lanka learning center e Escola 
Secundária Camboja: Disponível na 
internet < https://www.archdaily.
com> [Consult. Abril 2020]
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Imagem 35 e 36
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Imagem 39 e 40
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naaba bElEm 
gouma Escola 
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lanKa lEarning 
cEntEr 

fEat.collEctiVE

Escola 
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architEtti sEnza 

frontiErE

contexto e rAzão progrAmA mão-de-obrA

localizada numa das comuni-

dades mais pobres do mundo- 

Burkina Faso- e o intuito da 

sua construção surge após uma 

catástrofe natural. Inicialmente 

a ideia principal era chamar a 

atenção para este local como 

centro de cinema e teatro

localizada num dos locais mais 

pobres, com uma taxa de anal-

fabetismo de quase 70%, permi-

tiu a que os estudantes da mesma 

fossem os primeiros da família a 

aprender a ler e a escrever

localizada na zona Este do Sri 

Lanka, surge após uma guerra 

civil e um tsunami que destrui 

grande parte da infraestrutura 

da vila

localizada na província de Takeo, 

na vila de Roong, surge a neces-

sidade de construir uma escola 

numa área que enfrenta a indus-

trialização

habitação, workshops e escola. 

Salas de aula para 500 alunos, 

vários tipos de alojamento, labo-

ratórios, oficinas e locais para 

refeições. Mais tarde passou a 

incluir um centro médico

uma escola para aproximada-

mente 1000 alunos, conta com 

salas de aula, gabinetes, centro 

recreativo, assembleia, campos 

para desporto, estacionamento 

coberto para carros, bicicletas e 

motas

constituída por 5 pavilhões que 

envolvem um pátio exterior. 

O programa tem duas salas de 

aula principais, grandes e multi-

funcionais, uma cozinha, café, 

workshops, armazenamento, 

torre de água, administração e 

casas de banho

implantada nos limites do lote 

disponível, mostra a hierarquia 

espacial através de dois momen-

tos principais- aulas internas, 

oficinas educacionais, e organiza 

também dois espaços exteriores.

A tipologia é linear e a circulação 

é feita ao longo do edifício

mão-de-obra e materiais locais

mão-de-obra local, onde o 

arquiteto insistiu em expandir 

os recursos à educação de jovens 

adultos e por isso cria formação 

dos locais na área de construção 

e promove reflexão sobre novas 

tecnologias dos edifícios na 

região.

mão-de-obra local, construída 

com pouca ou nenhuma tecno-

logia, o que permite que man- 

tenham e reparem a construção 

sempre que necessário

mão de obra local não especia- 

lizada

Padronizaram o sistema estru-

tural, assim como a produção



65

estruturA e mAteriAis estrAtégiAs solAr 
pAssivAs

coberturA

vertentes AtingidAs 
segundo objetivos 

propostos

fundações e estrutura principal 

de betão; argila local madeira e 

laterita

a construção baseia-se na técnica 

de terra misturada com betão e 

agregados, as fachadas incluem a 

madeira e o metal

os pavilhões assentam numa 

estrutura de proteção a 

inundações e movimento de 

areias. Utilizam-se tijolos de 

terra (tradicionais do local) e a 

estrutura é de betão

as salas de aula têm paredes de 

cimento com uma malha pré-fab-

ricada permeável. Entre as salas 

e o corredor, existe um painel de 

bambu que permite uma leveza e 

maior transparência.

Utilizam também blocos de terra 

secos ao sol

paredes criam a massa térmica 

necessária, recolha e armazena-

mento de água; painéis solares 

tornam a construção eficiente e 

confortável sem gastos monetári-

os demasiado dispendiosos, 

a base é de cimento fundido e 

pedras de granito que serve de 

proteção da humidade

atenta na proteção do sol e das 

chuvas usando árvores e vege-

tação para garantir a riqueza dos 

solos envolventes, para evitar 

desertificação e poeiras; a venti-

lação é passiva, fazendo o refri-

geração pelo subsolo e usando as 

águas cinzentas como sistema de 

rega dos solos.

as árvores existentes no terre-

no foram preservadas para 

serem usadas como momen-

tos de sombra, o esqueleto da 

construção permite uma maior 

resistência a tremores de terra

o corredor é aberto e conta com 

dois espaços de permanência, 

que servem como local indicado 

durante as temperaturas mais 

altas e dias chuvosos. É utilizada 

ventilação cruzada

a cobertura é composta por três 

partes: o metal que bloqueia o sol e 

protege das chuvas, uma membrana 

composta por abóbadas de canhão 

feitas com terra que permitem a 

expulsam do calor e ainda uma 

camada que ventila os espaços e atua 

como amortecedor térmico entre o 

metal e o espaço interior

a cobertura é mista

a cobertura é inclinada, de modo 

a permitir uma movimentação de 

ar ao mesmo tempo que protege 

da chuva 

a cobertura é suportada por 

bambu e complementada com 

painéis de fibrocimento

cultura, habitação, área de 

saúde e educação

atinge a área da educação, 

dada a importância de 

permitir continuidade ao 

ensino primário, criou-se 

uma escola secundária

atinge a área da educação, 

através de paredes movíveis 

reforça o conceito de flexibi-

lidade do uso das diferentes

salas.

o projeto foi idealizado de 

modo a que as diferentes 

vertentes pedagógicas- aula, 

circulação e jardim (espaço 

de ensino e espaço de socia- 

lização) sejam satisfeitos
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 Os quatro projetos expostos, apesar das suas particularidades, têm várias matérias que os 

associam, sendo um deles o seu ponto de partida. O seu surgimento deveu-se a um ou vários momentos 

difíceis, como catástrofes naturais que, ao provocarem um prejuízo significativo para o país, atingiram 

fortemente a população. 

 Todos eles procuram dar resposta a necessidades especiais e são compostos por estruturas 

geométricas organizadas de acordo com as características do lugar; tendo também em vista a prevenção 

de desastres naturais como tremores de terra, cheias e ciclones tropicais. 

 Dois momentos essenciais nestas construções são as paredes e as coberturas, que aparentando 

uma simplicidade concetual, constituem estratégias significativas para que o calor possa ser dissipado e 

o ar circular. A escassez de recursos e eletricidade marcam, de alguma forma, o produto final, tanto no 

uso de métodos construtivos tradicionais e mão de obra, como também nos materiais escolhidos. A terra 

é aproveitada para criar paredes e é comum o uso de materiais vegetais na cobertura, sendo estas estraté-

gias predominantes no que toca a construções desta natureza. A ventilação e sombreamento são alvo de 

especial atenção e por isso a vegetação torna-se um elemento crucial para maximizar os momentos de 

sombra e o conforto térmico. A luz natural é priorizada, criando aberturas estratégicas ao longo das facha-

das para a mesma puder entrar de forma apropriada e não excessiva. É ainda clara a relação de continui-

dade criada entre o interior e o exterior, não existindo barreiras evidentes, nem espaços que assumem a 

sua natureza, apenas sim, uma hierarquia de diferentes momentos onde o programa e as funções se vão 

distribuindo. A tipologia linear em blocos onde se localizam as salas de aula é comum a todos eles, com 

galerias exteriores cobertas. A dimensão e posicionamento dos edifícios revelam igual preocupação entre 

o espaço de aprender (sala de aula) e o espaço de encontro (pátios, espaços exteriores).
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 Os arquitetos, ao serem comparados com as restantes vertentes do panorama considerado 

artístico, onde entra a pintura, escultura e literatura, sempre foram os mais desvalorizados no passado. 

O problema consistia, de certa forma, no facto de abdicar de questões como o bem-estar no ambiente 

arquitetónico e a preocupação pelas necessidades humanas, em favorecimento da estética. O desinteres-

se manifestado não estaria de certo ligado à questão da importância da arquitetura, muito pelo contrário, 

visto esta estar sempre presente. É através da criação de um novo conceito de cidade e relação de espaços 

vazios/construídos que o arquiteto serve o Homem. A arquitetura é mais do que a criação de um meio para 

se viver, é a reflexão de uma época, dos princípios de uma sociedade, de uma mentalidade e de questões 

não só culturais mais também políticas. É forma de promover o crescimento, não só económico como 

social do país. Dessa forma, esta tarefa certamente complexa e em constante mudança é passada para as 

mãos dos arquitetos, com aptidões e competências necessárias para considerar e perceber as necessi-

dades da sociedade em que vivem. “Acompanhamos desde o começo do novo milénio transformações na 

forma de ver, fazer e pensar a arquitetura e muito se discute sobre a sua real função na sociedade. Cada vez 

mais não podemos dissociar-nos da multidisciplinariedade e na capacidade de adaptar-nos, não somente 

aos constantes avanços tecnológicos, mas também, resgatando e mantendo vivas as técnicas vernacu-

lares.”75

 À medida que o ser humano e o ambiente que o suporta evoluem, o objetivo dos arquitetos 

é acompanhar esta mudança. Isto passa pelo planeamento e ordenamento da cidade, por satisfazer as 

suas carências e necessidades, mesmo sabendo que implicará uma constante reformulação do espaço e 

por vezes uma quantidade de recursos e tecnologia reduzida. A arquitetura não se traduz só na mera 

construção, mas sim na experiência do objeto, que tem uma determinada intenção e finalidade, e que, 

para além disso, suscita emoções, através do seu carácter plástico. “La tarea del arquitecto consiste en 

proporcionar a la vida una estructura más sensible”76 Apesar da disciplina de arquitetura ser uma área 

precisa e analítica, tem uma componente intuitiva e artística que mais nenhuma tem. Fazer boa arquite-

tura significa conseguir chegar a uma harmonia entre a vida humana e o espaço físico. Não só uma 

preocupação técnica, mas essencialmente funcional. “la nueva fase de la Arquitetura Moderna intenta 

proyectar los métodos racionales desde el ámbito técnico al terreno psicológico y humano.”77 Antiga-

mente a estrutura de suporte era quase a única e mais importante preocupação, era a isso que a atividade 

de arquitetura se resumia, porém, hoje em dia, constitui só mais uma parcela do processo. Os arquitetos 

estão constantemente a tentar “entender o mundo rural” (Rem Koolhaas), pois a barreira que divide o 

mesmo com as grandes cidades torna-se desafiante e cada vez mais evidente.78 Ao exercer a profissão é-se 

constantemente incentivado a encontrar novas formas de responder a realidades diferentes e perceber o 

que realmente significa fazer isso no meio comum.

Questões éticas

75  HELM, Joanna- Kéré Architec-
ture in  revista A.MAG 17, Porto, 
Novembro 2019, p.9

76 AALTO, Alvar- La humanización 
de la arquitetura. Basiléia. Birkhaus-
er Verlag, 1970, p.55

77  idem, p.27

78 HELM, Joanna- Kéré Architec-
ture in  revista A.MAG 17, Porto, 
Novembro 2019, p.9
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 Os arquitetos não só resolvem problemas técnicos e criam espaços esteticamente apelativos, 

mas também criam visões de um edifício que lhe oferece um valor simbólico e cultural. Uma das adversi-

dades dos arquitetos é não conseguir criar um espaço que simbolize ou que represente um modo de vida, 

de acordo com aspetos funcionais e desejáveis. Muitas vezes a prioridade é tratar aspetos práticos em vez 

de perceber as exigências funcionais individuais de cada cliente. De notar, que só através do ser huma-

no, ao experienciar o espaço, é que este ganha função. Constrói-se através de experiências anteriores, 

através de hierarquias de rotinas que moldam o dia-a-dia e por sua vez o espaço que é criado. Diferentes 

pessoas, experienciam os lugares de formas parecidas e distintas; capazes de cumprir com funções indi-

vidualmente, mas partilhando de um mundo que é comum. Isto porque, as formas como os seres humanos 

estão nos locais e se relacionam uns com os outros são processos de socialização. Ao projetar, existe 

uma série de interpretações e valores que fazendo parte da essência do próprio arquiteto ou influenciado 

pelo contexto do projeto, estão na base da sua criação, e por isso tem de conciliar da melhor maneira 

os seus limites visto fazer parte desta sociedade e da diferença que pode fazer ao criar uma resolução a 

dados problemas. É um serviço para os outros, e por isso público, e é o seu dever satisfazer as necessi-

dades e desejos, essencialmente dos usuários. “The conception and production of environment became a 

multi-disciplinary affair.”79 Dando resposta a um programa, a função ética sobrepõe-se a outras também 

importantes, tais como a preocupação ecológica, estética e de inclusão no existente. 

 Ao criar um mecanismo organizador das atividades humanas, vem a responsabilidade das 

soluções que o arquiteto propõe. Tem também um papel educador que não deveria ser menosprezado, 

e essa responsabilidade num programa escolar é determinante. Um dos aspetos mais importantes na 

evolução da arquitetura, é que as encomendas profissionais passaram a ser vivida não só por alguns, mas 

sim pelo cidadão comum que habita a cidade, a vila ou a aldeia.80 E são estes os clientes que a maioria 

das pessoas que praticam a profissão acabaram por servir, de forma enriquecedora e digna. Com o termo 

“comum” não se deve perder o discernimento que cada caso é um caso e que, apesar de representar o 

ordinário do quotidiano, deve ser tratado como único e especial.

79 HABRAKEN, N. J.- Palladio’s 
Children. Nova Iorque: Taylor & 
Francis, 2005, p.93

80  Disponível na internet 
<https://wsimag.com/pt/arquite-
tura-e-design/26743-do-com-
promisso-social-do-arquitecto> 
[Consult. Junho 2020]
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 O espaço em que estamos, molda de certa forma molda as ações que tomamos e a forma como 

nos relacionamos com os outros. “The major challenge the professional designer encounters in the field 

is how to meld large-scale intervention with daily living and working.”81

 Uma das referências bibliográficas escolhidas para refletir sobre este tópico foi o livro “Archi-

tecture e participation”82, que tem na sua base estrutural o método aplicado no seu conteúdo, ou seja, é 

um livro que conta com a participação de várias pessoas e consequentemente conta com diversas formas 

de atentar e abordar o mesmo tema, formando um raciocínio contínuo e pertinente. As pessoas que 

contribuíram para o livro falam acerca do tema principal- participação- através de alternativas à maneira 

de pensar a produção e diferentes espacialidades e estéticas que vêm como consequência. Alegam que 

estas iniciativas trazem não só benefícios para os futuros usuários como para os arquitetos em si, e ainda, 

que é fundamental considerar várias pessoas, desejos, contextos e formas de participação; através de 

métodos e situações distintas. Levam em conta que a história, a teoria e prática nunca funcionam de forma 

independente. Assim a pessoa não terá apenas a sensação de apropriação, mas também de contribuição 

para a resposta a possíveis mudanças. Constitui uma necessidade à própria existência do ser humano. 

"But identifying with the users’ needs does not mean planning ‘for’ them, but planning ‘with’ them."83

[A autoconstrução e arquitetura participativa] 

 Arquitetura participativa pode sugerir participação na raiz de projetos feitos para determinadas 

comunidades ou circunstâncias, isto é, reunir um grupo de pessoas para que estejam presentes no início 

de um projeto, sem que antes haja uma estrutura predefinida por profissionais. Ou pode, como é o caso 

do contexto desta dissertação, a que partindo de uma estrutura de suporte (como o que o autor Habraken 

sugere84), através da educação da comunidade sobre o que significa essa estrutura, como funciona, qual 

é a sua função principal e como pode melhorar o seu próprio dia-a-dia, estas pessoas no final passem 

a ter uma ligação com o espaço, uma consciência ambiental, vivência com os outros e com a natureza 

que anteriormente não tinham. Trata-se de uma atitude de construir e projetar de forma conjunta os 

espaços privados e os espaços que são de todos através da criatividade de quem os usa, do potencial dos 

recursos disponíveis e, finalmente, no desafio de criar para os que não têm abrigo, segurança, saúde e 

educação. Com isto, resolvem-se problemas através de ações simples, usando os olhos dos futuros utiliza-

dores que contemplam e avaliam as suas necessidades e desejos. Não se trata de uma “solução rápida” 

através de módulos de construção, mas sim de módulos estratégicos criados ao longo do planeamento e 

da construção que sejam eficazes e visem o desenvolvimento do próprio edifício e de quem os utilizará. 

 Autoconstrução é a solução usada muitas vezes para zonas de crescimento rápido e desordena-

do, onde as populações constroem em conjunto e por partes, à medida que têm recursos e meios para o 

Participação e inclusão

81 HABRAKEN, N. J.- Palladio’s 
Children. Nova Iorque: Taylor & 
Francis, 2005, p.110

82 JONES, Peter; PETRESCU, 
Doina; TILL, Jeremy- Architecture 
and Participation. Londres e Nova 
Iorque: Spon Press, 2005

83 JONES, Peter; PETRESCU, 
Doina; TILL, Jeremy- Architecture 
and Participation. Londres e Nova 
Iorque: Spon Press, 2005, p.12

84  “(…) these so-called “supports” 
principles, within a new sustainable 
approach to the design, financing, 
construction and life cycle inhabi-
tation of dwellings known as open 
building, have emerged through-
out the globe. Worldwide, projects 
have been constructed according 
to supports principles, articles, 
research reports and books on the 
topic have been published.“ 
HABRAKEN, N. J.- Palladio’s Chil-
dren. Nova Iorque: Taylor & Fran-
cis, 2005, p.100
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fazer. Essas iniciativas normalmente são as que caracterizam os assentamentos informais, especialmente 

nos países em desenvolvimento. 

John Turner’s investigations of the squatter fields of Lima, Peru, revealed that fields, more often 

than not, did emerge and come to full bloom with no professional help whatsoever. (…)self-orga-

nizing process by which they came about simply did not need professional design intervention: it 

needed to be nourished with materials and stimulated with economic opportunity.85 

Juntando esse conceito (primitivo) a uma tomada de consciência social e responsabilidade através da 

ajuda de profissionais (a arquitetura participativa), os problemas que surgem ao longo do tempo e as 

oportunidades de aprendizagem são potencializadas, da mesma forma que existe uma partilha de conhe-

cimento vinda de todas as partes que entram na equação, assim como uma perceção de como se constrói 

e consequentemente se mantém. 

The architect (along with the engineers) must develop an ‘ordering structure’: this we learned 

from Walter Segal. It cannot be done by the users. This structure must, however, remain open 

to the participation process. When the frame is erected and the roof added, there should be time 

for a second process of participation as the users start properly to understand the building: this 

involves allowance for changes!86

 Com isto, pretende-se não só agir de forma a produzir o bem num determinado local, mas também 

contribuir para uma mudança global, em que os cidadãos têm um papel mais ativo na sua própria vida 

e ambiente construído. O potencial dos projetos que têm este conceito na sua base, e a sua inserção 

nas diferentes partes do mundo é desafiado por organizações, instituições e grupos de profissionais das 

diversas áreas, formando uma contribuição essencial e, portanto, tendo um papel substancial no sucesso 

destas iniciativas.  

[Processo de criação, discussão aberta]

 A escola Justus-von-Liebig, Moers [Imagem 44], constitui um exemplo de arquitetura parti- 

cipativa que se considerou pertinente para o estudo da presente dissertação. Trata-se de uma escola na 

Alemanha que pretendia contestar a um ciclo vicioso de dificuldades como pobreza, abuso de álcool e 

drogas, instabilidade emocional e falta de equilíbrio e apoio familiar em casa. Esta escola tinha potencial 

para ser um espaço de salvaguarda e bem-estar para as suas crianças. Proporcionado pela Igreja pro- 

testante, este projeto começou com a ideia de uma multiculturalidade e preocupação ecológica.87 Este 

exemplo reflete a importância de todas as vozes e as experiências do mundo real, através de um processo/

discussão aberta que começa a partir do momento em que surge a necessidade ou vontade de construir. 

Por vezes, especialmente em infraestruturas que não se resumem a servir uma pessoa ou uma família, 

como a escola Moers, não se procura uma concordância geral entre todos os utilizadores, mas essencial-

85  idem, p.97 e p.98

86 JONES, Peter; PETRESCU, 
Doina; TILL, Jeremy- Architecture 
and Participation. Londres e Nova 
Iorque: Spon Press, 2005, p.175

87 JONES, Peter; PETRESCU, 
Doina; TILL, Jeremy- Architecture 
and Participation. Londres e Nova 
Iorque: Spon Press, 2005.
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mente a promoção de um espaço com vista nos melhoramentos e apropriamento que cada um pode fazer 

dele. Significa delinear limites, pensar nas necessidades básicas e na segurança, porém deixar espaço para 

mudanças que vão aparecendo consoante o uso e o tempo. Dessa forma, arquitetura participativa significa 

trabalhar de forma conjunta, conversando e perguntando, conseguindo chegar a uma ideia em termos de 

opções tipológicas e programáticas, refletindo o conforto e desejo de determinada população. “Conver-

sation occurs in a specific locale. It is place-bound. To converse is to share real space with others and let 

personal chemistry, body language, spatial and ambient qualities, décor, food and drinks all contribute 

to the interaction.”88 Surgem diversas dificuldades no processo em termos de cooperação, aceitação e 

diferenças de pontos de vista, porém também esse processo é uma forma de aprender, pois torna-se um 

processo de autoconhecimento. Perceber os limites de cada um, sacrificar e adaptar, ser flexível, perceber 

diferentes opiniões e aceitá-las, mesmo que não se concorde. Levar o projeto como um caminho para 

uma vida melhor, e não como uma tarefa imposta por terceiros. No caso da Escola Moers, trata-se de 

uma construção pavilhonar, organizada em vilas, dispostas de forma a criar um espaço central. Os blocos 

de salas de aula foram acrescentados ao longo do tempo, sendo que o projeto se formou através de um 

consenso e discussão com o envolvimento de professores e alunos. Com encontros de um dia inteiro, por 

diversas vezes, foram feitos exercícios para que a ajuda de todos fosse notada. 

[Ensinar exemplificando]

 Um dos principais exercícios propostos por estas iniciativas é que as pessoas aprendam à medi-

da que vão fazendo e participando. Num primeiro momento, os alunos da escola Moers perceberam a 

escala através de exercícios práticos como medirem-se a eles mesmos. Depois perceberam como funcio-

nava a mobília que usavam todos os dias, e construíram maquetes e exemplos reais da mesma. Discussões 

acerca do material e princípios estruturais foram postos na mesa, assim como vantagens e desvantagens 

foram sendo discutidas, desde coberturas, vãos, luz e excesso da mesma. Após estes processos com as 

pessoas, os arquitetos regressavam ao seu espaço de trabalho, refletiam e esboçavam com base nas ideias 

dos futuros usuários. Este processo repetia-se inúmeras vezes, ao longo de semanas, até chegarem a 

um consenso. Através deste processo de planeamento as crianças assimilavam de forma mais diligente 

e acessível. Essa ideia permanece “there was a concentration on learning by doing, extending the ideas 

of Dewey and Montessori, and introducing academic subjects through practical projects.”89 O compor-

tamento humano nos espaços arquitetónicos criados, ganha outra importância através destas atitudes, 

que ao longo do desenvolvimento e ambição desta disciplina pode ter passado para “segundo plano”. 

Aprende-se a olhar e compreender o espaço que habitam. 

88  HABRAKEN, N. J.- Palladio’s 
Children. Nova Iorque: Taylor & 
Francis, 2005, p.173

89 JONES, Peter; PETRESCU, 
Doina; TILL, Jeremy- Architecture 
and Participation. Londres e Nova 
Iorque: Spon Press, 2005, p.193
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[Ligação com os espaços, manutenção]

 Planear com as pessoas significa ao longo do processo redefinir direções e chegar a consen-

sos. “Sweeping changes in communication, interaction, coordination, production and construction have 

fundamentally changed the way architects work, collaborate, coordinate and present.”90 Em vez de ser 

um ato autoritário torna-se um ato democrático de contínua participação. Quando se projeta para muitas 

pessoas sem qualquer tipo de participação das mesmas, o resultado normalmente é que estas não tirem 

proveito de todo o potencial do mesmo, não cuidem e não o prosperem no futuro, não tendo uma apro-

priação correta nem uma motivação para o preservar. Tornar arquitetura numa prática conjunta durante 

a criação de hipóteses de organização e estruturação, perceber as necessidades e desejos de antemão é 

medular antes de entrar na fase de usufruto. Estas hipóteses vão traçando caminhos que dão lugar a outras 

e sucessivamente vão sendo substituídas por outras até chegar à hipótese final. Contudo estas necessi-

dades não são apenas deduzir o que o ser humano precisa, trata-se de entender a dimensão psicológica 

e por vezes as necessidades espirituais, identificar as particularidades de cada usuário, o seu lugar no 

mundo (como a sua classe social) e como vive o seu dia-a-dia. “First of all, there is change. The large-scale 

project must intrinsically sustain partial and uneven change over time if it is to both shelter and sustain 

small-scale life.”91 Por todas estas razões, a gestão, manutenção e correto uso dos edifícios, e o que isso 

significa na sua longevidade, depende primeiramente do cuidado que os residentes ou principais usuários 

lhe dedicam92, logo, quão envolvidos estão. Esta é uma das questões que prevalece em relação ao projeto 

inicial e à sua construção. Estes ensinamentos passados às pessoas, tratam-se de princípios e métodos 

valiosos que vários arquitetos (e não só) têm vindo a incorporar e estudar.“On the issue of value- in hous-

ing or in any other activity generating personal goods and services- the choice is between the values of 

what procedures and products do for people and their environment, and the material values of the thing 

themselves. In other words, it is the issue of use-value versus market-value.”93 Na Escola Moers a ligação 

dos alunos e dos professores com os próprios espaços ficou bastante evidente mesmo após alguns anos da 

sua construção. Por terem participado no processo de criação, sabiam como cuidar dos espaços e conse-

quentemente desenvolver e enriquecer os mesmos ao longo do tempo. 

[Preocupações ambientais]

 Em termos de construção, a Escola Moers estava diretamente relacionada com valores ecológi-

cos e poupança de energia. As fundações em betão e a estrutura no material renovável, simples de 

trabalhar que poderia adaptar-se a qualquer estrutura elegida- a madeira. A ventilação foi pensada de 

forma natural e, nos espaços de maior dimensão, para a mesma ser eficaz, criaram-se chaminés de vento. 

Os jardins foram lugar para continuar a aprender, interagir e explorar a criatividade. Hoje em dia o papel 

90  HABRAKEN, N. J.- Palladio’s 
Children. Nova Iorque: Taylor & 
Francis, 2005, p.134

91  idem, p.110

92 TURNER, John- Housing by 
people: Towards Autonomy in 
Building Environments. Nova 
Iorque: Pantheon Books, 1976, 
p.136

93  idem, p.160-161
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dos residentes na consciência ambiental é tão importante como o dos próprios arquitetos. Os arquitetos 

projetam em termos de construção efetiva e com o uso de menos energia possível, atentando o impacto 

da natureza na realização das suas ideias, os residentes aprendem a viver de forma contida e consciente. 

É importante que exista uma sensibilização dos segundos como podem ser ponderados e cuidadosos com 

os seus gastos, através da perceção de como a sua casa funciona e como podem contribuir ativamente 

para um problema urgente (problemas ambientais). Quando se trata de um projeto para um grupo de 

pessoas e não apenas para um individuo, é plausível mostrar que o próprio espaço também é movimento, 

que se consegue criar liberdade e individualidade dentro do espaço. Que o diálogo ao longo do proces-

so seja também acerca das diferenças, em vez de encontrar uma origem comum, criar um espaço que 

possa ser partilhado. Fala-se dos "invisíveis" que também merecem ter um espaço representado, um 

espaço que lhes traga liberdade. Muitas vezes a linguagem do espaço é mais libertadora que a liberdade 

de expressão, e por isso a matéria de arquitetura e participação na mesma é de fato valiosa. “Like his Team 

Ten colleague Aldo van Eyck, he stressed ‘place’ as opposed to ‘space’ and demanded respect for local 

context and region.”94

[O espaço como uma segunda casa]

 Na Escola Moers cada bloco de salas de aula compreende um momento de chegada e casas 

de banho próprias, assim como uma zona exterior e jardim. Os alunos e professores são distribuídos e 

permanecem nesse mesmo bloco durante todo o ano escolar, atuando como uma “segunda casa”. O todo 

funciona de dentro para fora, convergindo os espaços principais de lazer no centro da construção. O 

espaço é delimitado por portões e barreiras de forma a definir o território e promover a segurança. Vários 

momentos acrescentados ao projeto como café, teatro, espaços para assembleias, entre outros, valori-

zam-no como um lugar não só para os alunos como para toda a comunidade. Apesar da continuidade, 

das semelhanças e da repetição, é de reparar que as salas de aula têm todas particularidades e variações, 

incentivando à criação de uma identidade individual entre os grupos que delas desfrutam. Com a fina- 

lização do projeto começa outra etapa de desenvolvimento, que significa exatamente tornar aquele espaço 

seu. “In participative approaches, the architect should accept losing control. Rather than being a master, 

the architect should understand himself/herself as one of the participants”95 A etapa em que o espaço 

se torna palco para acolher a relação entre o projeto de arquitetura e quem o vai usar. A importância 

de o entender e fazê-lo evoluir continuamente vem de uma aprendizagem ao longo da primeira fase. A 

adaptação, as constantes novas necessidades práticas e criativas surgem ao longo do tempo e não de uma 

só vez. A transformação do espaço é contínua, mesmo quando o arquiteto já não está “presente”. “Type 

and patterns must be introduced, themes demonstrated and rules articulated. Egos must be steered in the 

right direction without bruising them; the hesitant must be encouraged, the confused must be enlight-

ened, the wayward brought into line; standards must be elucidated and upheld.”96

94  JONES, Peter; PETRESCU, 
Doina; TILL, Jeremy- Architecture 
and Participation. Londres e Nova 
Iorque: Spon Press, 2005, p.141

95  idem, p.58

96 HABRAKEN, N. J.- Palladio’s 
Children. Nova Iorque: Taylor & 
Francis, 2005, p.176
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  Agora o que é que me tocou? Tudo. Tudo, as coisas, as pessoas, o ar, ruídos, sons, cores, 

presenças materiais, texturas e também formas. Formas que consigo compreender. Formas que 

posso tentar ler. Formas que acho belas. E o que me tocou para além disso? A minha disposição, 

os meus sentimentos, a minha expectativa na altura em que ali estive sentado.97

 A arquitetura tem sido palco de notáveis demonstrações visuais, que se distanciam, porém, de 

significado e profundidade emocional. A tecnologia que hoje em dia se encontra disponível traz inúmeros 

benefícios no que respeita a sistematização de trabalho, facilidade e melhor entendimento por um vasto 

número de pessoas. Porém deixa algumas parcelas da imaginação e criatividade para trás. Cria uma impes-

soalidade num momento que careceria de ser pessoal, e por essa razão uma distância entre o arquiteto e 

o próprio objeto. No intuito desta dissertação pretende-se voltar um pouco às raízes do que significa 

construir, procurando compreender os sentidos como veículo de conhecimento, para que se possa gerar 

uma melhor resposta ao lugar. Baseando-se num programa relacionado com a escola, aprendizagem e 

relações com os outros e as próprias coisas, torna-se interessante analisar como o próprio corpo humano 

sente e age nos espaços. Através dos sentidos- visão, tato, olfato, paladar e audição- o significado que 

cada lugar tem torna-se único e pessoal. Entender que estímulos se tornam relevantes para a experiência 

pessoal das pessoas nos espaços, é entender como se pode potencializar a aprendizagem e apropriação 

nos mesmos e como dessa forma podem ajudar a construir de forma mais completa e significativa.98

[Projetar com o próprio corpo]

“Qualidade arquitetónica só pode significar que sou tocado por uma obra.”99

 A arquitetura surgiu por uma necessidade de “projetar” abrigo e de albergar certas funções 

numa sociedade, sendo satisfeita única e exclusivamente pelo Homem, com a sua respetiva força, 

inteligência, habilidade, materiais disponíveis e capacidade criativa. Esta forma de dar resposta e de efeti-

vamente satisfazer diversas funções e ideias dá um significado à disciplina e que se liga diretamente ao 

corpo e sentidos das gerações arcaicas. A memória intelectual e corporal desenvolveram-se, até hoje, de 

uma forma quase inconsciente, mas sempre presente. A arquitetura tem a particularidade de marcar um 

lugar, de acordo com as condições daquele e do ser humano que o habita, num determinado período de 

tempo, e a sua funcionalidade não deveria a única meta no momento de construir, mas sim trabalhar em 

prol do prazer sensorial e do conforto. 

Ela domestica o espaço ilimitado e o tempo infinito, tornando-o tolerável, habitável e 

compreensível para a humanidade. Como consequência dessa interdependência entre o espaço 

e o tempo, a dialéctica do espaço externo e interno, do físico e do espiritual, do material e do 

mental, das prioridades inconscientes e conscientes em termos de sentidos e de suas funções e 

interações relativas tem um papel essencial na natureza das artes e da arquitetura.100

97  ZUMTHOR, Peter- Atmosferas. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2006, p.16.

98  PALLASMAA, Juhani - Os olhos 
da pele. Arquitetura e os sentidos. 
Porto alegre: Artmed editora, 2005. 

99 ZUMTHOR, Peter, op. cit., p.10

100  PALLASMAA, Juhani - Os 
olhos da pele. Arquitetura e os senti-
dos. Porto alegre: Artmed editora, 
2005. p.17
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[Os pormenores relacionam-se - Detalhes e propósitos]

“Colocamos as coisas de forma concreta, primeiro mentalmente, depois na realidade. E vemos como 

reagem umas com as outras. E todos sabemos que reagem umas com as outras!”101

 É através do corpo e dos sentidos que se tenta apreender, surgir e existir no mundo em redor. 

Através deles existe uma comparação constante com os objetos, que ditam a sua escala e guiam o olhar. 

Esta é uma arte que, ao contrário das outras, não é só observada e entendida pela mente, mas sim viven-

ciada e absorvida pelo corpo. É dada atenção à forma da composição e beleza do conjunto, mas existindo 

uma parte que ultrapassa a superficialidade que os olhos captam, aquela que se sente e afeta o espeta-

dor através do que para ele representa. É uma emoção que traduz a beleza artística da arquitetura, a que 

deriva do próprio corpo, remete à memória sensorial e transmite significados através da ação. Ao falar 

nesta experiência sensorial que uma obra de arquitetura suscita, é importante falar sobre os pequenos 

pormenores, que apesar de serem absorvidos inconscientemente ou de forma desatenta, criam realmente 

certas reações no ser humano.102 Na escola que se irá propor pretende-se que comece pelo verdadeiro 

significado da casa, que atue como abrigo, no sentido em que protege estas crianças do desconhecido, 

a sua construção deve surgir como marco no território, no sentido em que aquele lugar será sempre um 

lugar conhecido e que a própria comunidade poderá usar como referência. Um edifício que dá forma a 

uma função, voltando a esse lugar com a expetativa de sentir determinadas sensações como segurança, 

felicidade, convívio, e a forma como se é influenciado pelas sombras e a luz ao longo do dia para usufruir 

dos diferentes lugares. Todos estes objetos e momentos, as sombras, os cheiros, as texturas, a luz, são 

refletidos pelo corpo e o corpo refletido nos mesmos, completando-se em todos os sentidos e só assim se 

experiencia a vida no espaço e tempo.103 Sem ele não existe espaço e sem espaço não existe a individual-

idade humana. Os movimentos e interações são regidos pelo que envolve o ser e as perceções do mesmo 

vem de uma identidade pessoal, por isso durante todo o processo existe uma vontade constante de perce-

ber que tipo de espaços se está a projetar e que flexibilidade é que os mesmos têm para albergar mais do 

que uma função. Um bom trabalho em arquitetura, visto ser uma arte feita para as pessoas ocorre quando 

o produto final afeta aquele que o experiencia, através dos seus detalhes e de todos os pormenores que o 

compõe.

101  ZUMTHOR, Peter- Atmos-
feras. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2006, p.24

102  PALLASMAA, Juhani - Os 
olhos da pele. Arquitetura e os senti-
dos. Porto alegre: Artmed editora, 
2005.

103  idem.
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[A experiência contínua]

“Arquitetura é certamente uma arte espacial, é o que se diz, mas a arquitetura também é uma arte tempo-

ral. Não a vivo apenas num segundo.”104

 A arquitetura tradicional é exemplo do que se referiu anteriormente como “o significado 

de construir”. Construíam de acordo com o que o corpo precisava e conseguia fazer, nasceu de uma 

necessidade que ultrapassava a visão, possuindo uma intimidade cultural, pura e simples. “Analisam-se 

o comportamento e interações dos diferentes sentidos, como estes são os criadores das experiências na 

arquitetura."105 Um dos principais exemplos que se irá transportar para a proposta é a forma como se 

tratavam os materiais e por isso a sua expressividade e mensagem. A clareza e essência dos materiais no 

seu estado mais puro permitem uma riqueza na construção e na forma como os olhos penetram a mesma. 

Contam uma história e permitem uma linha de envelhecimento e uso por parte dos seres humanos que os 

materiais industrializados não transparecem (contudo os últimos acabam por ser os mais procurados nos 

dias de hoje). Não significa que o desenvolvimento e avanço nas diferentes áreas de construção e soluções 

disponíveis seja contraproducente, porém a superficialidade inerente a uma produção em massa reflete-

-se na forma como alguns valores essenciais são camuflados em prol de uma imagem exterior agradável 

em primeira instância. Mas neste caso tenta conjugar-se os dois momentos, uma imagem exterior com um 

significado profundo que a ultrapassa. A arquitetura organiza e domestica o espaço de forma intemporal, 

fazendo com que quem o habita faça parte dessa história e a memória continue a habitá-lo mais tarde. A 

cultura, política, a inteligência e o que o ser humano vai conhecendo, afetam seriamente a disciplina por 

esta depender de tantos condicionalismos que a ultrapassam constantemente. O objetivo é voltar a essa 

mesma transparência nas construções mostrando a textura, peso, densidade dos materiais e estruturas de 

forma a que o olho ‘nu’ esteja a apto a ler o projeto. 

[Os sentidos, a arquitetura e a natureza]

“Na arquitetura retiramos um pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa pequena caixa. E de repente 

existe um interior e um exterior. Estar dentro e estar fora. Fantástico.” 106

 A arquitetura é uma extensão da natureza e por isso cria espaço para outras coisas se desen-

volverem e terem lugar, abre os horizontes. Para além disso, está diretamente ligada com a estrutura do 

dia-a-dia das pessoas e com o ciclo do sol ao longo das horas, dias e anos. Todo este leque de sensações 

que a arquitetura permite é processado pelos sentidos e por todas as partes que constituem o corpo. 

Aquilo que os olhos veem é algo que o tato já conheceu, como se um fosse a extensão do outro.107 Por 

isso, a visão, através de um processo inconsciente, consegue detetar texturas, limites e sensações sem 

104  idem, p.42

105  PALLASMAA, Juhani - Os 
olhos da pele. Arquitetura e os senti-
dos. Porto alegre: Artmed editora, 
2005. p.37

106  ZUMTHOR, Peter- Atmos-
feras. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2006, p.46

107  PALLASMAA, Juhani - Os 
olhos da pele. Arquitetura e os senti-
dos. Porto alegre: Artmed editora, 
2005.
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que o corpo toque nas coisas. Uma obra de arquitetura é vivida através de inúmeras imagens e perceções 

materiais e espirituais, não através de imagens ou representações isoladas. Através do movimento e do 

corpo cria-se uma estrutura mental que tenta compreender e ler a mesma. “O corpo não é uma mera 

entidade física; ele é enriquecido pela memória e pelos sonhos, pelo passado e pelo futuro.”108 A criação 

de cheios e vazios, luz e sombra, são momentos que convidam o espetador e o levam pelo caminho de 

conhecimento dos espaços. Sem transparecer tudo de “uma vez”, obrigando a uma circulação e obser-

vação constante, a uma visão focada e periférica, à descoberta das peculiaridades dos lugares aos poucos 

e poucos. Grandes vãos levam a perda de privacidade, perda do sentido de casa, do sentido interior/exte-

rior, do privilégio da paisagem em prol de uma abertura sempre disponível, perda dos desenhos da luz e 

da noção da proporção, por isso mesmo pretende priorizar na proposta aberturas controladas e pontuais 

nas diferentes divisões que constituem o programa. A individualidade e intimidade, o domínio público e 

o privado, são parte da forma como se vive e rege o dia a dia, é importante que essa consciência não seja 

perdida nunca, num mundo cada vez mais acelerado. A essência do ser humano, assim como o seu corpo 

e sentidos deveriam estar sempre na base de uma arte que é feita com e para as pessoas, a arquitetura.109

 Na tentativa de relacionar esses conceitos, a proposta de projeto objetiva transmitir uma 

sensação de pertença e identidade pessoais, no mundo em que estas pessoas vivem. Com tal perceção 

criada, a mente consegue sonhar, imaginar e desejar, tal não seria possível se a experiência, complexa e 

diversa, não existisse. A experiência existencial passa pela parte dos sentidos e por sua vez a mensagem 

que é transmitida à estrutura mental de cada um. O toque dos olhos surge em primeiro lugar, antes de 

qualquer outro, por exemplo, ao projetar com materiais que lhes são familiares, está-se a projetar através 

do que fisicamente e mentalmente o corpo aprendeu ao longo da vida, tratando-se de um processo de 

autoconhecimento refletido num momento físico, tentado tornar um projeto “novo” em algo que não é 

totalmente desconhecido, que tem pormenores que soam familiares.

 A escola tem o poder de organizar e direcionar o comportamento humano e suscitar determi-

nadas ações, dessa forma a abordagem tem de ser muito mais do que visual, mais do que um conjunto 

de imagens, mas sim um conjunto de significados e momentos. “A função atemporal da arquitetura é 

criar metáforas existenciais para o corpo e para a vida que concretizem e estruturem nossa existência no 

mundo.”110 A arquitetura reflete questões fundamentais de uma sociedade, desde a sua cultura e respetiva 

forma de organizar o espaço, da história e desenvolvimento, a política e o poder da mesma, da estru-

turação social, da individualidade, da memória e da integridade. Tudo isto com base na única premissa 

que é constante- a condição humana. “Além disso, uma obra de arquitetura se torna excelente precisa-

mente em função de suas intenções e alusões opostas e contraditórias e seus impulsos inconscientes para 

que o trabalho se abra para a participação emocional do observador.”111

108  PALLASMAA, Juhani - Os 
olhos da pele. Arquitetura e os senti-
dos. Porto alegre: Artmed editora, 
2005. p.43

109  idem.

110  idem, p.67

111  idem, p.29
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 Nascido no Leiden, sul da Holanda, Dom Hans Van der Laan112 foi um monge beneditino e 

arquiteto holandês. Apesar do nível de abrangência dos seus estudos não ser global, a pertinência da sua 

análise da proporção em arquitetura, foi uma contribuição admirável.113 Em 1928, apresentou o número 

plástico114 que seria uma das suas maiores conquistas na disciplina de arquitetura, sendo que a natureza 

era o fator dominante deste pensamento. Sustentava a existência de uma ligação entre a mesma, o materi-

al, a casa e depois o Homem, e quando esta ligação fosse bem-sucedida, revelava a qualidade do arquiteto 

e do potencial da sua profissão. O contato e a observação são o ponto de partida para qualquer criação, 

tornar algo que vem da natureza possível de medir e ser lido pelo Homem, passa por ser entendido pelos 

seus sentidos. Os estímulos e as impressões que a arquitetura proporciona geram interpretações intelec-

tuais nos seres humanos. 

[Espaço legível]

 Segundo Dom Hans Van der Laan (VDL), a natureza é impossível de regrar, tem diversas 

formas e tamanhos, porém, só quando se acrescenta algo através da arquitetura, é que é criado um ambi-

ente legível. É criar uma relação e conseguir ‘entrar’ no espaço, e isto significa expressão em arquitetura. 

Ao chegar a um lugar tenta-se compreender o espaço, faz-se essa leitura através do olhar e não de instru-

mentos de medida. 

(…)Van der Laan looks for a ratio that is embedded in the synthesis of the act of living itself, that 

grows from that he has discovered a ratio that is capable of interrelating a building and its parts 

into a continuous and complete hierarchy, in a way that the necessity of relations.115 

Nesta leitura os elementos que estão ao alcance do espetador são comparados e diferenciados; apresen-

tam um certo ritmo e sensações impossíveis de medir ou calcular cientificamente. Esta seria a função 

fundamental de uma obra arquitetónica aos olhos de Van der Laan: “To dwell is to enter into a relation-

ship with one’s surroundings, meaning to understand them. For van der Laan, this is the primordial func-

tion of architecture: it makes space readable.”116 Um espaço torna-se uma casa quando um se consegue 

relacionar com as suas dimensões, quando é gerada uma conexão entre o espaço em si e a experiência no 

mesmo.

Hans Van der Laan - Criar a Contar

112  1904-91
113 Sempre foi influenciado pelo 
seu ambiente familiar, visto que 
o seu pai era arquiteto e por isso 
esteve em contato com a disciplina 
desde cedo, sendo a razão e início 
do seu interesse nesta área resulta-
do da sua experiência e memórias 
de criança. Terminou a escola aos 
17 anos, e envergou num curso 
de matemática, que acabou por 
abandonar por ter ficado desiludi-
do com essa sua decisão. Decidiu 
então juntar-se à ordem monástica 
Beneditina. Aí experienciou a vida 
como monge através das regras da 
ordem beneditina e rapidamente 
se apercebeu que se tratava de uma 
série de repetições de orações, 
contemplações e trabalho. Uma 
relação entre “mystery and matter”, 
entre o intelectual e os sentidos, 
todos os dias tinham um ritmo, todas 
as ações obedeciam a uma ordem. 
Acreditava que a principal função 
do artista ou de um arquiteto seria 
pensar também uma ordem para a 
natureza, para que esta pudesse ser 
lida e entendida.
114  Vários sistemas de proporção 
foram desenvolvidos ao longo da 
história, porém VDL aborda a 
questão com uma perspetiva um 
pouco diferente. “van der Laan 
looks for a ratio that is embedded 
in the synthesis of the act of living 
itself, that grows from the necessity 
of relations” VOET, Caroline. The 
poetics of order: Dom Hans van der 
Laan's architectonic space. Archi-
tectural Research Quarterly, 2012, 
volume 16, p. 138
115  idem, p.138
116  idem, p.137

projEto | quEstõEs dE mEtodologia



Imagem 54 

O muro



95

[Terra, montanhas e o ar]

 O arquiteto holandês falava de uma analogia entre a terra, as montanhas e o ar, que represen-

tariam respetivamente o passado, o presente e o futuro. A terra relacionava ao passado, já se passou por 

ele e por isso é um componente sólido na equação. O ar simbolizava o futuro, não é possível visualizá-lo, 

sendo totalmente novo e desconhecido, porém compreende-se que existe. O primeiro manifesto físico 

entre o Homem e a natureza é o muro.117 Desta forma o Homem já é capaz de delimitar o seu espaço em 

relação às ameaças do mundo natura - isto define uma escala. A habitação funciona como uma proteção, 

como um espaço dedicado apenas e só ao corpo e escala humana. “Pero una existencia animada, que se 

manifiesta en movimientos espontáneos, necesita un refugio que le deje suficiene espacio para moverse a 

voluntad.”118 Através desta relação criam-se muitas outras consideradas ‘abstratas’. Para VDL a definição 

de um espaço não passa pela medida/distância entre paredes interiores que delimitam o espaço, mas sim 

pela dimensão geral dessas paredes e a sua relação com a distância a que estão. Significa que a espessura 

das paredes seja considerada ao desenhar o espaço. “Tal como el material y la forma de la sandalia son 

elegidos para estar en armonía con el suelo áspero y el pie suave, el espacio artificialmente separado debe 

ser creado de acuerdo a las demandas del medio natural y nuestra propria constituición”119 As experiên-

cias e emoções acumulados ao longo da vida enriquecem então esta noção de proporção. 

 O número plástico passa por uma metodologia e filosofia no processo de criação. O arquiteto 

definiu uma relação em que as medidas advém de cada lugar na natureza, baseando-se num sistema lógico 

decimal que tinha como objetivo ser deduzido em cada construção para que a mesma se tornasse legível. 

Num primeiro momento, Van Der Laan desenvolveu o número plástico e só depois a teoria sobre o 

espaço e arquitetura, do qual surge o livro Architectonic Space120. O número plástico era então visto como 

ferramenta, “Mathematical systems are not, for me, the goal, just an important ingredient. They serve a 

purpose at the initial sketch stage of the design process, in providing a conceptual framework, which we 

to abandon later as the real design takes shape in the unconscious mind.”121, descrevendo uma parte do 

processo do que, na sua opinião, seria fazer boa arquitetura, concebendo-lhe um propósito. Reforçava a 

ideia que, assim como outros sistemas matemáticos, este constituiria apenas um ingrediente importante 

numa parte do caminho, um auxílio na criação de um esquema conceptual. É essencial, especialmente no 

início do processo de projetar, um ponto de partida, um conceito que crie uma noção de unidade, que não 

se resume só ao programa.122

117 As árvores e pedras servem para 
dividir a natureza, esses materiais 
usados a favor do Homem, servem 
para dividir o espaço construído. 
Ao longo do desenvolvimento do 
mundo, por vezes o arquiteto torna-
-se apenas um intermediário entre 
as partes da relação, construindo 
uma casa para alguém, com mate-
riais que alguém extraiu da terra e, 
consequentemente, os princípios 
fundamentais perdem-se no proces-
so. Por isso mesmo é importante 
reforçar a ideia que projetar para 
além de ser estar consciente das 
vontades e desejos de quem o habita 
e das propriedades dos materiais é, 
acima de tudo, voltar ao problema 
da necessidade da casa na sua base, 
questionando e entendendo a orde-
nação racional e divisão do espaço 
na natureza. 
118 ARAVENA, Alejandro- El 
lugar de la arquitectura. Chile, 
Ediciones ARQ, 2002, p.101
119   idem, p.100
120  “The book is a series of fifteen 
lessons linking concepts, such as 
the relationships of inside-outside 
or mass-space, to his proportional 
series which he refers to as the Plas-
tic Number.” VOET, Caroline. The 
poetics of order: Dom Hans van der 
Laan's architectonic space. Archi-
tectural Research Quarterly, 2012, 
volume 16, p. 137 
121 Proportion and space, Draft 
discussion paper addressed to the 
Werkgroep Vrienden in Amsterdam 
on the occasion of the Van der Laan 
Stichting’s planned visit to Sweden, 
25-26, Junho 2009, p.4-5
122  pois este contém uma série de 
variáveis que se mantêm em aberto 
até o projeto estar completo.
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[Sentado, em pé e deitado]

 Numa fase posterior, sendo que o espaço seria definido pela dimensão das massas e a distância 

que existia entre elas, abordou a proporção sem se limitar apenas à característica horizontal, mas sim às 3 

dimensões que envolvem a massa. Remeteu novamente ao corpo humano para caracterizar estas massas 

através de diferentes posturas: estar em pé, sentado e deitado, dizendo que a atenção prestada ao que 

rodeia o ser humano é automaticamente relacionada com a atenção ao seu próprio corpo e espaço envol-

vente. 

All these measures [i.e., those of the plastic number] can be rediscovered in the articulations of 

the human body. This should not surprise us, since the disposition of the body was one of the 

starting points for the determination of the plastic number. For it was through this disposition 

that we distinguished the three typical directions, length, breadth and height, which forced us to 

express architectonic size in terms of a threefold relation to the linear unit.123

 A forma como a mente lê e o corpo sente o espaço vai de acordo com a postura e ação implícita do 

corpo.124

[Cell- Court- Domain]

 Ao apresentar este método como um princípio fundamental e não como uma estratégia de 

desenho, deu tanta importância ao pensamento arquitetónico em termos de elementos e espaços como 

à experiência física e movimento do objeto. Relacionava a simplicidade como pormenores de valor 

numa obra que separavam o espaço e a construção- elementos rítmicos, dimensões variadas, jogos de 

luz, padrões de intensidade, são o que fariam os olhos “navegar” pelos espaços. Relacionou também a 

escala do corpo humano com a escala do edifício: Espaço de trabalho - espaço para caminhar - campo de 

visão | célula- quadra - domínio. “the intimate workspace (cell), the bigger walking-space (court) and the 

vast visual field (domain). The experience- space is then literally translated into a threefold architectonic 

space.”125 Estas seriam as escalas que formariam a estrutura de trabalho no sistema proporcional de Dom 

van der Laan. A cela seria a primeira unidade de medida, que definiria os “blocos” que gerariam a gre- 

lha126. A espessura da parede relacionar-se-ia com o espaço através do rácio 1/7.127

123 Proportion and space, Draft 
discussion paper addressed to the 
Werkgroep Vrienden in Amsterdam 
on the occasion of the Van der Laan 
Stichting’s planned visit to Sweden, 
25-26, Junho 2009, p.3
124 Nos seus últimos anos era 
possível observar uma tentativa de 
chegar à tal unidade do conceito de 
arquitetura, passando por relacionar 
a proporção, o corpo e o espaço. E 
por isso, um dos maiores contri- 
butos que o arquiteto teve relacio-
na-se com o reconhecimento que 
os espaços arquitetónicos e a sua 
proporção representavam o corpo 
com a sua postura, gesto e movi-
mento.
125 VOET, Caroline. The poetics 
of order: Dom Hans van der Laan's 
architectonic space. Architectural 
Research Quarterly, 2012, volume 
16, p. 141
126 grelha essa, usada em arquite-
tura é o que define a lógica do 
pensamento/processo, normal-
mente relacionado com a envolven-
te, tamanho do terreno, métodos 
construtivos e/ou materiais
127 Todos os elementos que 
compõe o desenho são, sempre, 
partes que se relacionam com o 
todo, desde os pormenores mais 
pequenos até à dimensão geral do 
terreno e por isso, os desenhos e 
estudos no início não começam com 
com certezas nem formas predefini-
das, mas sim são estudos de ritmos 
e linhas que estudam o projeto e as 
suas partes. Assim como a espessura 
da parede serve de unidade de medi-
da para criar a cela, esta serve de 
unidade de medida para os espaços 
maiores.
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 Significa “pensar com o corpo”. Assim como o ser humano apresenta diversos níveis de ser e 

estar, o ambiente natural baseia-se na mesma linha: espaço físico, forma e quantidade. A primeira instân-

cia está relacionada com a forma como o ser humano se movimenta, na segunda as sensações que apreende 

e na terceira a parte intelectual. “We think, not with our brain alone but with our body as a whole.”128 Afir-

mava que a proporção e o espaço formariam as bases essenciais em que a arquitetura se basearia indepen-

dentemente do desenvolvimento dos diferentes métodos e significados dos edifícios ao longo do tempo, 

e ainda, que as construções seriam uma reflexão da forma humana na natureza ao tentar compreendê-la, 

através das tais equações matemáticas. Porém cada observação feita a estas construções constituiria uma 

recriação e por isso existiriam várias formas de ver uma obra. “Van der Laan called it ‘the objectification 

of our experience of space”129 O sistema tem então na sua base três escalas da experiência humana, “each 

of the three scales is defined through its abstract concept, followed by practical design applications(…)”, 

e que o edifício só se conseguiria ler relacionando as suas partes com o seu todo, através de referências. 

Fez uma série de exercícios com alunos, para definir “the boundaries within the series, where one scale 

of perception ends and another begins.”130 Este é um dos vários métodos que serve para ajudar de alguma 

forma o arquiteto a criar harmonia na sua composição, relacionando as partes com o todo e os cheios 

(massas) com os vazios (espaço). Sendo a disciplina uma forma de criar limites na natureza para o homem 

habitar, este método é intrínseco à relação do interior e exterior. O que VDL pretendia transmitir não 

seria especificamente um número/rácio que resolvesse todos os problemas de proporção, mas sim uma 

teoria/filosofia abrangente o suficiente. Porque para ele, arquitetura não era parte da natureza, mas sim 

uma ação humana que se impunha na mesma. Não consiste em números fixos de medida, mas rácios que 

podem ser usados proporcionalmente relacionando com as diferentes escalas de todos os edifícios. De 

acordo com Van der Laan, ao criar um sistema estrutural de medidas para todas as partes de um edifício, 

criaria uma linha clara de leitura das proporções, uma vez que seria possível de contar, e parte da ideia 

“(…) that one reads a building through its parts, their interrelation and their connection to the whole”131. 

Uma combinação de pensamento abstrato e uma perceção sensorial132, podendo ser aplicado às mais vari-

adas escalas em arquitetura, desde o ornamento, até à composição das paredes e harmonia espacial do 

edifício no lugar.

128  Proportion and space, Draft 
discussion paper addressed to the 
Werkgroep Vrienden in Amsterdam 
on the occasion of the Van der Laan 
Stichting’s planned visit to Sweden, 
25-26, Junho 2009, p. 20

129  VOET, Caroline- Between 
Looking and Making: Unravelling 
Dom Hans van der Laan’s Plastic 
Number. Architectural Histories, 
2016, volume 4(1): 1, p. 19

130 VOET, Caroline. The poetics 
of order: Dom Hans van der Laan's 
architectonic space. Architectural 
Research Quarterly, 2012, volume 
16, p.139

131   ibidem

132 “The concrete sensorial 
perception and the abstracting intel-
lect”
VOET, Caroline- Between Looking 
and Making: Unravelling Dom Hans 
van der Laan’s Plastic Number. 
Architectural Histories, 2016, 
volume 4(1): 1, p. 2
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[Medidas comparadas- Proporção]

 Conjugando determinadas partes do sistema de Aristóteles (esquemas e padrões de composição) 

e Vitruvius (simetria e ritmo) definiu uma estrutura de trabalho que organizava o espaço de modo a que 

a sua utilização pudesse ser universal. VDL dizia que não faria sentido falar de proporção se as medidas 

não fossem comparadas num todo e estivessem apenas a ser consideradas individualmente. Falava de 

tipos de tamanho- o maior de um limite seria o menor de outro. Definiu bases que gerariam as variações 

nestes limites e foi aí que surgiu o número plástico- Uma visão do humano sobre a natureza. Automati-

camente ao observar um edifício estima-se medidas ‘mentais’ para contar e entender o espaço, Van der 

Laan chegou à conclusão que a diferença mais pequena dessas medidas que o ser humano seria capaz de 

distinguir no espaço através da visão era 3:4133.

 As experiências realizadas em voluntários, eram aplicadas no dia-a-dia, com o intuito de ana- 

lisar a perceção humana. Tinham um carácter demonstrativo, com o objetivo de chegar a um sistema de 

proporções através da continuidade. O intervalo baseava-se na razão de 4:3, a sua expressão algébrica era 

uma equação cúbica: “x + 1 = x3, where x equals 1.3247”134. Em quatro o número maior era igual à soma 

dos dois menores. A diferença dos maiores numa sucessão de 6 era igual ao menor da mesma. O foco dos 

seus estudos não seriam os números matemáticos exatos que o sistema poderia gerar, mas sim a sua “(…) 

ability to interrelate concrete spatial phenomena through the ratio of proportion.”135

 Este número difere de outros (como do número de ouro) por resultar em mais medidas dentro 

de um certo intervalo e resultar em mais medidas dentro do mesmo método136. O objetivo deste méto-

do era a possibilidade do ser humano distinguir dimensões e relacionar-se com as mesmas através de 

“tipos de tamanho” e “ordem de tamanho”. A primeira tinha a relação 4:3 e a segunda 1:7. A escala é 

colocada antes da forma, não existe preocupação com as medidas em si, mas com a sua categorização e 

relação entre os seus limites. Os termos rácio e proporção foram esclarecidos pelo mesmo, visto serem 

muitas vezes mencionados como a mesma coisa. Euclid explicou que rácio é “a mutual relation of two 

magnitudes of the same kind’ e proporção ‘the similitude of ratios”137. De uma forma prática, um rácio 

constitui a diferença entre duas medidas [define uma figura] e a proporção a diferença entre vários rácios 

[definindo um volume]. 

So Van der Laan does not start from 10 and divides this in equal parts, he starts from 7 and divides 

this in 3 and 4. This opens up a whole new world of designing through relations and compositions 

beyond mirror symmetry.138

133  número plástico ou ground 
ratio

134 VOET, Caroline- Between 
Looking and Making: Unravelling 
Dom Hans van der Laan’s Plastic 
Number. Architectural Histories, 
2016, volume 4(1): 1, p.5

135 VOET, Caroline. The poetics 
of order: Dom Hans van der Laan's 
architectonic space. Architectural 
Research Quarterly, 2012, volume 
16, p. 138

136 era utilizado o processo de 
arredondamento

137 Proportion and space, Draft 
discussion paper addressed to the 
Werkgroep Vrienden in Amsterdam 
on the occasion of the Van der Laan 
Stichting’s planned visit to Sweden, 
25-26, Junho 2009, p.6

138 Disponível na internet < 
https://domhansvanderlaan.nl/
theory-practice/theory/the-plas-
tic-number-ratio/> [Consult. Junho 
2020]
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Ao dividir um todo (7) em 3 e 4 cria-se uma série de ritmos, hierarquias, dinamismo e tensões que através 

de um modelo simétrico139 (7:2=3,5) não seria possível.140

 Para concluir, não existe nenhum sistema de proporções que garanta a criação de um edifício 

que cative unanimemente a todos, ou que se possa chamar de “belo”, porém este sistema que se tratou, 

ao dar especial importância ao desejo de efeitos espaciais nos edifícios, atribui não só uma “poética” ao 

espaço como o criador, arquiteto, passa a ter uma estrutura de trabalho de certo modo regrada, mas in-

tuitiva. Optou-se por experimentar, desenhar e testar este método proposto por VDL com vista a apurar 

a tal consciência espacial que maximiza a qualidade das construções.

139  número de ouro

140  Nos edifícios se Van der Laan 
todas as medidas se relacionam com 
esta relação. A essência do número 
plástico não é só a aparência que 
resulta do uso do mesmo, mas sim 
a forma como é construído através 
de uma série de relações que põe o 
ser humano, os seus sentidos, e a 
inteligência abstrata no centro da 
razão de tudo o que é acrescentado à 
natureza por ele e a seu favor. “Dom 
van der Laan’s aim is to create an 
architecture that induces an imme-
diate sensorial experience which 
directly feeds into an intellectual 
assessment, allowing the reading of 
space through the senses.”
VOET, Caroline. The poetics of 
order: Dom Hans van der Laan's 
architectonic space. Architectural 
Research Quarterly, 2012, volume 
16, p. 152
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Em arquitetura a procura dum método deve tomar em consideração a sua especificidade, o seu 

carácter de instrumento ao serviço do problema mais vasto do ordenamento espacial, que relacio-

nando o homem com o seu ambiente físico se articula também com todo o problema das ciências 

humanas. 

(…) Sendo a criação científica do tipo lógico, enquanto a artística é do tipo psicológico, torna-se 

natural um desenvolvimento de métodos que tendam justamente a cientificar o aspeto psicológico 

ou intuitivo do processo de criação.141

 A ideia de projeto, provém diretamente de uma consolidação de pensamentos e realidades das 

pessoas envolvidas no projeto. “Nós temos uma série de impressões adquiridas no espaço e no tempo, que 

acumuladas constituem um potencial de saber que varia segundo as possibilidades pessoais, a educação e 

condições particulares de disponibilidade intelectual.”142 É dar forma a uma série de ideias e pensamen-

tos que têm de ir ao encontro de uma realidade específica e preocupações atuais/reais. Através da história 

da arquitetura é possível reconhecer múltiplos edifícios que dão lugar e forma a um estilo de pensamento 

transmitido ao longo do tempo que cria e mantém estruturas sociais e sistemas de valores específicos. 

Passou-se a aprender não através de uma pessoa/conhecimento individual, mas sim fazendo uma síntese 

crítica de vários conhecimentos, perspetivas e áreas. As preocupações ambientais ganharam mais atenção 

graças às condições de saúde do ser humano e mudaram as formas de projetar e consequentemente de 

construir. 

 O pedido cruza-se no caminho do arquiteto e o interesse começa a surgir. Após conversas com o 

cliente, discussões entre todos os desejos, expectativas e pedidos e na base, simplesmente necessidades, 

começa-se a pensar numa resposta. Aqui nasce uma emoção que faz querer projetar (ajudar) suscita cria-

tividade num momento, situação e lugar. Um dos aspetos a considerar, é que deve contar uma história, 

não só pelo que se quer construir, mas pela sua relação com tudo à sua volta e a experiência humana 

que poderá vir a acontecer no mesmo. “Aalto propõe a projeção não como processo linear, da análise à 

síntese, mas como processo contínuo, aberto, complexo e englobante. Demonstra que o desenho nasce 

do diálogo permanente entre o que preexiste e o desejo coletivo de transformação.”143 Quando se começa 

a pensar neste projeto, o primeiro aspeto que se teve em conta foi o local, pelo conhecimento do mesmo 

ou pela ideia que se tinha dele.144 Constitui o único fator constante ao longo de todo o processo e, certos 

aspetos do mesmo, deviam ter resposta imediata. Desde o início foi possível ter uma imagem de como iria 

ser a forma e organização do edifício, porém ligar essa mesma ideia ao lugar é fulcral. O entendimento 

deste lugar sugere um abrangimento de variados aspetos, tais como o clima, topografia, a forma como “se 

sente o espaço” entre outros, que estimulam e fazem florescer as ideias.145 Tentou-se perceber também 

que aspetos da tradição e fatores socioculturais, constituem padrões que sugerem uma intervenção apro-

Métodos e desenhos

141  MOREIRA, Cristiano- Reflex-
ões sobre o Método. Faup publi-
cações. Porto, 1994, p.18 e 19

142  idem, p.16

143  SIZA, Álvaro- 01 textos. Civi-
lização Editora, Porto, 2009, p.212

144  SIZA, Álvaro- 01 textos. Civili-
zação Editora, Porto, 2009.

145  FAWCETT, Peter- Architec-
ture: Design Notebook. Londres: 
Architectural Press, 1998.
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priada e oportuna. Pesquisou-se a forma como são feitos os acessos e o seu carácter, a circulação das 

pessoas e dos carros e até mesmo onde se encontram os serviços mais próximos. Isto significa, que se 

tentou primeiramente perceber os limites do terreno e pensar, de acordo com a importância e tamanho, 

onde se iriam implantar certos momentos derivados do programa.146 

 De seguida pensou-se no programa específico e como é que este poderia interagir com o 

espaço. Nessa altura, percebeu-se como todos as partes do programa se associavam ou se particulariza-

vam e ainda considerando o que já foi feito em relação a certos problemas -ou circunstâncias- e como os 

mesmos foram resolvidos- referências. 

A quarta fonte de informação pode ser entendida mais como um mecanismo- a transpiração- espé-

cie de operação empírica que consiste em aplicar um método já comprovado num certo domínio, a 

um domínio diferente; facto que se realize desde muito cedo mas dum modo subconsciente e que 

para ter validade precisa não só de ser consciencializado mas também confirmado.147

Significa pensar o que se passa dentro e depois passar para fora, significa pensar a natureza e a criação 

de limites na mesma, não tentar destrui-la. Como o arquiteto Siza falava de um edifício como se fosse 

um corpo- em que o interior são os órgãos e o exterior depende do bom funcionamento de todos eles.148 

A tipologia adveio do lugar e do tipo de programa e nesta são tidas em conta variações de organização 

possíveis segundo as suas funções e características. Assim, a estrutura começou a desenvolver-se aos 

poucos, chegando a uma matriz conceptual de desenho que pudesse acolher atividades específicas. Esta 

tipologia sugere também a forma de relacionar a intimidade do interior com os espaços exteriores, a 

sua forma de ventilação, a luz que necessitam e as diversas passagens de público para privado. Implicou 

experimentar/desenhar múltiplas opções de organização, pensar em espaços com determinadas funções, 

constantemente a testar e voltar ao início. Ao desenhar, essas ideias foram sendo exploradas e avaliadas, 

umas permaneceram, outras desapareceram. O desenho, durante todo o processo, foi uma das formas de 

comunicar, mas, essencialmente, de pensar.  A circulação começou a ser estudada já nessa fase inicial pois 

através da mesma criaram-se padrões que ajudaram na organização formal do restante. São formas de ler 

o edifício, de entende-lo através da sua hierarquia e forma. Implica entender que os edifícios conjugam 

diferentes experiências e sequências de eventos que se ligam através de um caminho permanente. Através 

deste caminho articula-se um sistema de hierarquias claramente identificadas, percebe-se que espaços 

são de carácter público, que espaços devem estar em contacto com esse domínio e que espaços necessi-

tam de alguma privacidade e eventual silêncio. 

 Em seguida surgiu a fase de idealizar uma estrutura, visto que esta é geradora do desenho e 

da forma do edifício. Para além da parte exterior, dita também o tipo de espaço interior criado. Tentou-

-se perceber como é que a planta e essa estrutura interagiam, como é que através dela se criariam uma 

146 idem.

147  MOREIRA, Cristiano- Reflex-
ões sobre o Método. Faup publi-
cações. Porto, 1994, p.17

148  SIZA, Álvaro- 01 textos. Civi-
lização Editora, Porto, 2009
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sequência e ordem à planta idealizada anteriormente. Da mesma forma, perceber como é que se apresenta 

em termos de expressão e como e que se conjuga entre ela e os outros materiais. Como é que a parede e a 

cobertura se ligariam, como é que deixariam a luz entrar e como é que se acederia ao mesmo. “Decisions 

about the nature of this external ‘skin’ to the building will not only interact with the other major decisions 

as the design develops, but will also determine to large extent how the building will look”149

 Depois começaram a ser pensados materiais, cores e texturas. Pensou-se a cobertura, se deve-

ria ser plana ou inclinada, como se relaciona com a estrutura principal, como responderia ao clima e à 

expressão ao mesmo tempo. Como se iriam recolher as águas da chuva e como estas seriam eventualmente 

drenadas. Seguiu-se para a fachada, que serve como um filtro entre o ambiente e o espaço construído. Se 

seria permeável ou não, como se relacionaria com o restante. Como é que seriam feitas as marcações 

pontuais dos vãos, que determinariam a sua linha de expressão e leitura. Percebeu-se que teriam de trans-

mitir uma harmonia de cheios e vazios, opacidade e transparências e graças a isso, permitir uma leitura do 

edifício.150 Em seguida pensou-se no conforto, visto que para este ser satisfeito tem de ter um profundo 

planeamento desde a fase inicial. A questão da ventilação, aquecimento e luz. Neste caso, optou-se por 

um design passivo, onde se priorizou a concretização destes fatores de forma natural e potencializou 

os mesmos dentro do edifício para chegar aos níveis de conforto desejado. Ao pensar nestes aspetos a 

planta e a estrutura foram alteradas e apropriadas devidamente. Após pensar na ideia, na estrutura e na 

forma como o mesmo se relaciona à sua envolvente, torna-se pertinente no contexto desta dissertação 

pensar na questão da sustentabilidade. Nos dias de hoje esta questão forma uma das bases essenciais da 

profissão, sendo que a palavra sugere diversos significados. Porém neste contexto sugere um ambiente 

saudável para os seus utentes, económico na sua construção e futuro uso e capaz de se adaptar à constante 

transformação e desenvolvimento. Sugere também que o edifício seja projetado com o clima e o terreno, 

sendo construído com materiais reutilizáveis e com o mínimo uso de energia despendida na sua produção 

e transporte. 

 Regressou-se à questão da forma e expressão da cobertura. Se se assumiria como um ponto visu-

al forte ou se deveria ser apenas mais uma parte da estrutura. Os vãos, se se deviam resumir à imaginação 

e criatividade ou se suportariam uma ideia de leitura através de linguagens e sistemas de proporções. Este 

segundo criaria uma harmonia visual que o primeiro talvez não expressasse com tanta clareza, visto que 

cada pessoa ao olhar para um edifício não vê obrigatoriamente o que o arquiteto idealizou, mas faz sim 

uma reinterpretação do mesmo.151 A simbologia das aberturas relativamente ao programa são igualmente 

importantes, assim como a hierarquia dos espaços- servem de leitura e compreensão do edifício. “Prima-

ry schools are equipped with furniture and fittings reduced in size which accentuate a sense of intimate 

149  FAWCETT, Peter- Architec-
ture: Design Notebook. Londres: 
Architectural Press, 1998, p.52 e 
53

150 idem.

151 idem.
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scale. Although generous classroom ceiling heights are necessary for daylighting and ventilation, gener-

ous transoms or light shelves introduced at a lower level and broad, low internal cills are devices which 

may induce intimate scale.”152 A escala idem, foi estudada através da sua envolvente, pelo que o ser huma-

no reconhece e pelo seu próprio corpo. Os espaços entre os edifícios- os vazios- criam uma compreensão 

dos cheios, e só graças a eles é que os segundos são devidamente lidos. Apesar de vazios foram igualmente 

definidos, porém, através de pouca ou nenhuma estrutura física.
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[Estratégias de desenho]

 Para todas as fases descritas foram produzidos desenhos, maquetes, análises de custo e memórias 

descritivas. Todas essas formas de produzir, visavam fazer parte da possível (futura) negociação aberta 

como forma de partilhar a evolução e permitir troca de ideias. Graças ao desenvolvimento tecnológico 

e ferramentas sofisticadas, hoje em dia pensar em modelos tridimensionais de uma ideia de arquitetura 

tornou-se fundamental, contrariamente à visão tradicional de um papel e um lápis e eventuais maque- 

tes.153 Projetar a desenhar é um dos métodos mais antigos e eficazes, porém é apenas uma ferramenta. 

“(…)ele é registo, é leitura possível duma intenção ou ideia, que enquanto existe na mente- e por muito 

elaborada que possa ser- não está nem garantida nem concretizada.”154. O sentido de escala, perceção 

dos edifícios, relação com o local e entre eles e o seu tamanho não conseguem ser testados eficazmente 

dessa forma. Por outro lado, é essencial construir tendo referência a outros estudos e obras, de modo a 

fazer comparações, estruturas apropriadas, métodos de construção e materiais testados, assim como o 

seu comportamento ambiental. 

 Apesar da tecnologia ter sido uma ferramenta essencial pelas razões descritas, o desenho e 

a realização de maquetes foram recursos igualmente importantes, e provavelmente dos quais mais se 

beneficiou ao longo do desenvolvimento do projeto. A maquete é das formas mais abrangentes de passar 

uma mensagem, existindo uma flexibilidade e uma aproximação com o projeto em si, que através de uma 

máquina não é sentido da mesma forma. Serviu de teste do todo e das diversas partes, a margem para erros 

é maior, porém também a criatividade. Com o computador muitas vezes a sistematização da informação é 

tão automática que a ideia se vai perdendo, enquanto no desenho e na maquete existe um esforço constan-

te para pensar nos pormenores com as próprias mãos, que é essencial quando se começa a projetar. 

Apesar de tudo isto, nunca houve o intuito de ignorar a evolução dos meios que se encontram cada vez 

mais à disposição de todos, tirando partido dos mesmos da melhor forma que se conseguiu à medida que 

a ideia foi amadurecendo. Alguns modelos tridimensionais foram criados em momentos pontuais com o 

intuito de uma visualização mais abrangente do projeto, uma ideia mais precisa de medidas e uma forma 

de conseguir partilhar e comunicar as ideias a outras pessoas mais facilmente. “Em síntese, portanto, a 

metodologia assenta numa sequência de ações procurando definir um modo de as executar, determinan-

do os instrumentos a utilizar e estabelecendo um controle que garanta não só a eficácia do fluxo, mas 

também a verificação da justeza de decisões relativamente ao conjunto das ações.” 155

153  idem.

154   MOREIRA, Cristiano- Reflex-
ões sobre o Método. Faup publi-
cações. Porto, 1994, p.48

155  idem, p.62
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Creio que o aprendizado, em arquitetura, signifique exatamente uma ampliação da área de referên-

cias. Quando se começa, é quase sempre uma figura carismática que nos interessa de modo partic-

ular, e, consequentemente, nos influencia de maneira determinante. Além disso, muitas vezes o 

ambiente escolar favorece uma propensão para o formalismo.156

 Após uma síntese acerca das condicionantes históricas, culturais e climáticas, de uma análise 

pedagógica, espacial e ética e ainda um estudo de uma metodologia de processo criativo, nasce uma 

primeira solução coerente, que implicará várias alterações durante o caminho. Orquestrar todos estes 

aspetos com a satisfação das necessidades do Homem, respondendo a um programa específico, chegando 

a um nível de aprofundamento suficiente para permitir uma discussão aberta e continuar com o processo 

juntamente com a comunidade, sempre constituiu o desafio em vista. Desde o início, os esboços e dese- 

nhos, pouco desenvolvidos, mostravam uma estrutura organizativa que se dividia em três partes essen-

ciais, tendo estas tanto espaço ao ar livre como espaços mais resguardados, considerando os aspetos 

influentes e condicionantes mencionadas até então. O arquiteto Francis Kéré, que já foi referido algu-

mas vezes, conta com uma abordagem que tentou ser aplicada também no projeto que se propõe: “Uma 

arquitetura indissociável do seu contexto geográfico e propósito programático e funcional, que satisfaz 

não só as questões físicas, como promove expectativas e necessidades culturais e espirituais de forma 

inovadora e inspiradora.”157

 A questão escolar inerente ao projeto traçou, desde o início, a organização do espaço em termos 

tipológicos, evocando a memória e o próprio corpo como referência, de modo a que as decisões estimu- 

lassem emoções e sensações. A partir daí todas as outras partes do programa se começaram a conso- 

lidar, de acordo com as suas características. Existe um diálogo constante entre todos as partes, uma 

preocupação energética e económica e aplicação de estratégias pedagógicas que justificam determinadas 

decisões. Dessa forma, a solução apresentada traduz-se na preocupação e investigação extensa de todos 

os esforços que permitam a criação de espaços agradáveis e propícios à aprendizagem, consolidando a 

ideia de comunidade, a manipulação de materiais e estratégias de proteção ao clima, e, perceção e leitura 

das diferentes escalas e momentos. A escala humana, o espaço de transição entre interior e exterior, as 

entradas de cada edifício e a forma como se apropriam de cada um deles, remete à ideia de que o espaço 

construído e a natureza que o envolve estão em constante harmonia. “O que se vai construindo convive 

estreitamente com a Natureza. A sua geometria simples é um complemento rigoroso, dependente e trans-

formador”158

156 SIZA, Álvaro- Imaginar a 
Evidência. Lisboa: Edições 70, 
2012, p.35

157 LEAL, Ana- Kéré Architec-
ture in  revista A.MAG 17, Porto, 
Novembro 2019, p.3

158  sobre o Brasil visto do céu 
SIZA, Álvaro- 01 textos. Civilização 
Editora, Porto, 2009, p.51
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 É possível delinear os aspetos essenciais em termos programáticos para a conceção do proje-

to, porém, é necessário ter em conta os desenvolvimentos atuais em termos construtivos, recursos e 

informação consolidada, para a criação de um espaço mais eficiente e benéfico para o cliente. Mesmo 

que não exista o orçamento ou a necessidade de construir algo high tech que alinhe todos os parâmetros 

necessários facilmente e de forma rápida, a vontade de criar aqui um espaço para estas crianças tornou-se 

a motivação essencial neste percurso, “(…) o contributo inquestionável que a sua obra representa enquan-

to valor imaterial para a população local e não local, dotando a comunidade coletiva e individual, muitas 

vezes em circunstâncias precárias, de melhores condições de vida”159. Voltou-se à questão transversal e 

universal da arquitetura- a forma como o corpo sente, vê e vive os espaços. Depois disso, pensou-se em 

estratégias mais práticas e concretas através de uma apropriação de referências e módulos semelhantes. 

 O dia a dia das pessoas sempre foi desenhado de acordo com as variações do movimento do 

sol ao longo do ano. Não só na hora de dormir e acordar, como também nas horas que se consideram de 

trabalho, na comida que se produz em cada estação, a roupa que se veste, na arquitetura em termos de 

forma, tipologia e requisitos. O clima é então, desde o início, um elemento decisivo e crucial de análise. 

Através de um estudo intensivo sobre estratégias para responder a um clima característico tropical, 

começou-se pela básico- a orientação e localização dos edifícios. Para tal, consideraram-se vários aspetos, 

desde a orientação do sol e do vento, o local onde fariam sentido a entrada e espaços exteriores de cada 

parte do programa e a ligação entre todas elas.

 Num primeiro momento do desenvolvimento da proposta começou por desenhar livremente 

sobre o terreno devidamente delineado em papel e fazer uma maquete à escala 1/500 que ajudasse a 

melhor compreender o lugar. Percebeu-se os seus limites, a condicionante da estrada que o divide em 

dois- norte e sul- e o tipo de solo com que se estava a trabalhar. Considera-se importante referir que se 

encontra numa zona com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana, com grandes dificuldades no forne- 

cimento de água e eletricidade e que os acessos são feitos por estradas de terra batida. O terreno não tem 

qualquer diferença de declive significativa, sendo a sua maioria de nível. Pensando nas diferentes escalas 

dos programas pedidos, pensou-se em implantar a escola na zona mais a Sul e a residência e sala de oração 

mais a Norte.

159 LEAL, Ana- Kéré Architec-
ture in  revista A.MAG 17, Porto, 
Novembro 2019, p.3
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 Após uma análise mais livre de conhecimento do terreno e dos seus limites, pensou-se na forma 

e implantação dos edifícios, seguindo uma malha ortogonal de 3 por 3 metros, de modo a criar uma 

linguagem homogénea, mas ao mesmo tempo intuitiva na sua resolução. 

Faz-se referência a um critério de lógica e experiência anterior na ponderação dos fatores determi-

nantes, mas seria também possível falar-se duma componente de intuição, já que não há qualquer 

hipótese de instituir com generalidade normas ou regras que definam a ordem de prioridade dos 

fatores determinantes e nem sempre existe experiência anterior específica.160 

O método de Dom Hans van der Laan vai surgindo ao longo do processo e não no seu início, de modo a 

que se reconhecem mais tarde alterações feitas através do mesmo. Durante o processo de análise, preten-

dia-se essencialmente encontrar novas soluções, mas persistir numa ideia de participação pública durante 

todo o caminho, reforçando a importância do diálogo com alunos e professores para que se chegasse a um 

produto que compreendesse tais críticas e aperfeiçoamentos.

 A proposta organiza-se em um piso apenas, onde os espaços estão dispostos de acordo com as 

atividades propostas, sempre levando em consideração o ar livre e os espaços de lazer cobertos. Desde 

o início, a vontade sempre foi criar um projeto em que os edifícios, apesar de funções diferentes, parti- 

lhassem da mesma linguagem e organização. O terreno tem dimensões bastante consideráveis, cerca de 

5.370m2 e como já foi referido, dividiu-se o programa em três momentos diferentes- a escola, a residên-

cia e a sala de oração. As formas são regulares, simples e subtis, permitindo que elementos pontuais se 

destaquem e tornem a experiência mais rica e sensível. 

 O edifício da escola compreende as seguintes partes do programa: oito salas de aula para 20 

alunos cada, sanitários para as crianças e espaços exteriores. A sua orientação é a Nordeste, tem 39m 

por 29m em termos de dimensões e encontra-se na parte sul da estrada que atravessa o terreno. A forma 

como este é implantado permite não só um pátio no centro dos espaços de sala de aula, mas também uma 

grande área de possível expansão ou simplesmente outros espaços ao ar livre a Norte, onde fico localiza-

do um campo. Em termos tipológicos o edifico organiza-se numa estrutura linear retangular, de quatro 

blocos com duas salas de aula e casas de banho, distribuídas através de uma galeria exterior coberta e um 

pátio interior com vários locais de permanência. A divisão entre os espaços de estudo e de encontro estão 

visivelmente marcados, porém, através das características do lugar, da segurança e mesmo das necessi-

dades do clima, há uma harmonia entre interior/exterior e uma possibilidade de abertura dos espaços de 

modo a se tornarem “um só”. Brincar tem variadas funções pedagógicas no que toca ao desenvolvimento 

das crianças, promove a imaginação, obriga ao contacto com diversos problemas de crescimento, liberta 

tensões e permite a exploração do futuro, reflete diretamente os problemas e alegrias das respetivas rea- 

160 MOREIRA, Cristiano- Reflex-
ões sobre o Método. Faup publi-
cações. Porto, 1994, p.54
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lidades sociais. Por essa razão pretende-se promover a própria criação dos pátios destinados a esse tipo 

de atividades, delimitando o espaço a que se destina, deixando, porém, aos próprios utilizadores e às suas 

vontades, desenvolver e apropriar-se destes espaços, estimulando criatividade e descoberta. A galeria 

exterior, com cerca de 1,3 metros e 3 metros de altura, é um destes “limites” que permite um certo nível 

de inclusão para uma sensação confortável e de segurança. Durante os meses de chuva ou de mais calor, 

o pátio e as galerias formam os lugares essenciais às brincadeiras e conversas. São também criados vários 

momentos com árvores intercalados com os edifícios, para que os níveis de humidade e incidência solar 

não sejam sentidos de forma tão evidente. Os percursos, com pouca ou nenhuma infraestrutura permitem 

a leitura dos diferentes momentos que compõe o projeto sem que a paisagem seja interrompida, mas são 

parte da experiência de quem os percorre e de marcações de diferentes lugares simples. De forma a criar 

proteção e ventilação foram incluídas umas “barreiras verticais” de madeira, que permitem vantagens 

em termos de conforto, não reduzindo porém, os benefícios da luz natural e do arejamento. Cada uma 

destas barreiras tem 3 metros de altura e 20 centímetros de espessura. Os limites da escola para além de 

serem feitos através desta barreira, que vai acompanhando a fachada de forma a criar diferentes desenhos 

de luz e sombra e por sua vez diferentes sensações, é marcado pela diferença de cota criada. Conside- 

rou-se pertinente que a entrada principal, tanto para a administração como para as salas de aula, se fizesse 

sensivelmente a meio do terreno.

 O edifício destinado à administração da escola conta com uma secretaria geral com espaço de 

atendimento, uma sala para professores, um gabinete destinado à direção, uma sala destinada a arquivo 

e armazenamento de futuras doações e casas de banho para docentes no extremo oposto, assim como 

uma área reservada ao depósito de água e equipamentos técnicos. A entrada é feita através da galeria e 

a sua implantação relaciona-se diretamente com os blocos destinados às salas de aula, sendo que tem 8 

metros de largura e 29 metros de comprimento e em termos de orientação é novamente a Nordeste. A sua 

tipologia segue a anterior, sendo um bloco linear com uma galeria coberta que acompanha todo o lado a 

Este. Também para os docentes revelou-se importante terem um espaço de permanência, que pudesse 

ser partilhado com os pais ou outras pessoas da comunidade se assim o quisessem. As barreiras verticais 

repetem-se, assim como a plataforma pensada para responder aos níveis de conforto térmico. Todos os 

gabinetes têm entradas independentes de modo a que possam funcionar de forma autónoma. Do lado 

direito deste bloco existe uma zona verde, porém se for considerado necessário, poderá ser conjugado 

com alguns lugares de estacionamento.

 A residência para as Irmãs de Cluny encontra-se a Norte da estrada que divide o terreno. Tem 

uma forma regular (quase quadrada) e segue a orientação dos limites do terreno. As suas dimensões são 

de 22 metros por 18,5 metros, em termos de tipologia tem a forma de um claustro, que compreende um 
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pátio interior com uma árvore e em seu redor são distribuídos três quartos individuais, dois sanitários 

completos, uma sala para a comunidade, uma sala de estar e ainda uma cozinha com espaço de refeição. Os 

quartos compreendem um espaço exterior, e a vegetação em todo o redor da casa cria diferentes momen-

tos de sombra, intensidade de luz e uma brisa que refresca ao longo do dia. Um pouco mais a Norte encon-

tra-se uma sala de oração autónoma com características próprias do seu carácter espiritual. Para a criação 

desde edifício foi necessária uma reflexão sobre as condições de um programa mais conservador, por ser 

caracterizado pela sua sensibilidade e espiritualidade e uma tentativa de representar estas características 

imateriais num momento físico material. A verticalidade remete uma aproximação ao céu sendo que a 

estrutura do espaço se sobrepõe aos pormenores que lhe são inerentes, numa primeira aproximação. 

Tanto a estrutura como a abertura no local do altar transmitem uma ideia de elevação e ligação ao céu, 

sendo também um distribuidor de luz e o coração da construção. A sua localização no terreno, afastada 

do momento mais ruidoso faz com que este se traduza num espaço calmo e silencioso, captando a atenção 

do observador para os elementos simbólicos e essenciais que o compõe, como por exemplo o espelho de 

água161 que é criado, simbolizando na altura das chuvas, purificação e vida, refletindo o céu.

 Em suma, “What is needed is a framework which is just enough defined so that people naturally 

tend to stop there; and so that curiosity naturally takes people there, and invites them to stay. Then, 

once community groups begin to gravitate toward this framework, there is a good chance that they will 

themselves, if they are permitted, create an environment which is appropriate to their activities.”162 

Nenhum edifício transmite bem estar aos seus utilizadores a não ser que os espaços físicos (definidos 

pela construção) sejam coerentes com os espaços sociais (definidos por certas atividades e grupos de 

pessoas), dessa forma o esforço nesta proposta é não deixar que as medidas e materiais definam o rumo 

do programa, mas sim definir o conceito dos espaços sociais e depois adaptar a construção aos mesmos. 

A galeria exterior que acompanha os edifícios atua como “pausa”, desmaterializa a construção e cria uma 

transição mais suave do interior para o exterior, dessa forma a ligação entre os dois momentos não é 

total, existe uma sensação de conforto e isolamento. A plataforma construída, para além do seu intuito de 

refrigeração surge como “natureza construída”. Em relação ao espaço exterior é possível perceber uma 

clareza e liberdade ao longo de todas as partes do programa, que permite um desenho dos espaços verdes 

como forma direta de “utilizar” a natureza. Estes complementam os espaços construídos que no seu inte-

rior se traduzem em espaços acolhedores, estimulando o conforto e remetendo para a sua própria função. 

A luz é adequada aos diferentes momentos, com capacidade para transmitir a sua beleza e simplicidade. 

O desenho do mobiliário163 faz parte do desenho dos espaços, relacionando as diferentes escalas e possi-

bilitando a qualidade de ensino e apropriação. Também este aspeto deve entrar na discussão aberta com 

o cliente, traduzindo-se em sistemas de produção acessíveis a que todos possam contribuir. As intenções 

161  ver imagem 65 (desenho do 
processo projetual da autora em 
que se percebe onde fica o espelho 
de água)

162  ALEXANDER, Christopher- 
Pattern Language. Nova Iorque: 
Oxford university press, 1977, 
p.350

163 Apesar de não ser estuda-
do nesta dissertação, o desenho 
do mobiliário é importante e faz 
parte da aprendizagem dos futuros 
usuários. Dessa forma permite que 
mantenham, restaurem e construam 
consoante as necessidades que vão 
surgindo.
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principais passam por otimizar as condições criadas pela própria natureza, sendo que no processo de 

projetar existem inúmeras referências que o manipulam, assim como a própria memória do arquiteto e a 

relação privilegiada entre cliente e profissional. Uma arquitetura inclusiva que signifique que os futuros 

usuários, mesmo sem especialização na matéria possam contribuir, ajudar e ver aparecer os seus futuros 

espaços. “O tipo de inovação que estou a fazer não é mágica. Se eu estiver no meu país natal, Burkina 

Faso, diria para mim mesmo que a minha construção deverá proporcionar um abrigo contra o sol e o 

calor, que deve ser de baixa tecnologia em termos de custo e criação, que deve ser sustentável- mas sofis-

ticado.”164

164  KÉRÉ, Francis na entrevista 
de Francis Kéré por Emma Robert-
son, para The Talks, 26 de Junho de 
2019
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 Para a cobertura é importante pensar num material que não só proteja das chuvas (impermeável) 

mas também assegure um tipo de isolamento para as altas temperaturas a que está exposto. Propõe-se 

uma cobertura mista, com uma barreira radiante constituída por chapas de alumínio que reflete a radiação 

e impede a condução de calor para o interior e uma camada de isolamento constituída por colmo165. Esta 

cobertura é inclinada de forma a permitir a ventilação e trazer alguma luminosidade para o interior das 

diferentes salas. A estrutura proposta para a fixação desta cobertura é feita de treliças de aço e ripas para 

a fixação das chapas metálicas.

 Num país em que as altas temperaturas e a humidade do ar se mostram de uma forma mais 

evidente, é imprescindível uma boa ventilação tanto durante o dia como de noite. Para isto, é necessário 

que haja uma diferença de pressão criada pelo vento exterior e o interior do edifício. Uma das formas 

mais eficazes de evitar o sobreaquecimento do espaço interior de um edifício é o sombreamento. Este 

permite a redução dos raios solares diretos que incidem nas paredes e coberturas e que levam ao aumento 

da temperatura, produzindo um efeito de “estufa”. Existem várias formas de diminuir os ganhos solares 

sendo que uma das estratégias implementadas é o uso de um sistema de barreiras verticais fixas de madei-

ra ou bambu para que desta forma os raios que chegam efetivamente à fachada do edifício sejam filtrados, 

mas a luminosidade do mesmo não seja afetada na sua totalidade. Estes dispositivos são especialmente 

eficazes nas fachadas nascente e poente em que o sol não se encontra tão alto, a sul já é necessário pensar 

numa barreira horizontal como uma pala ou cobertura para que o resultado seja o mesmo. É criada uma 

espécie de galeria coberta entre este sistema e a fachada que também servirá de espaço de permanência e 

encontro ao longo das diferentes áreas que formam o programa. Para além de estarem situadas nos locais 

para proteção do sol note-se que cumprem a função de privacidade e limite. Outra das formas de sombrea-

mento que se pretende utilizar para um melhoramento do conforto térmico interior é a vegetação. Ao 

plantar árvores de folha perene a uma certa distância dos edifícios, estas criam momentos de sombra ao 

longo de todo o ano contrariando as altas temperaturas do lugar.

 Ao longo do projeto é notável a importância que é dada às aberturas ao longo das fachadas. Os 

vãos são um dos momentos essenciais que potenciam a ventilação, tão valiosa nestes lugares. Após um 

estudo sobre o comportamento do vento (capítulo sobre o lugar) foi possível perceber como é que este 

varia ao longo do dia e da noite, os ventos dominantes e por consequência como é que estes se mostram 

em redor e através dos edifícios. As aberturas para além da entrada também têm de ser saída do ar, para 

que desta forma haja um fluxo constante e o ar seja renovado. Por essa razão, existem sempre janelas de 

ambos os lados dos blocos, conseguindo uma ventilação cruzada, com certos “obstáculos” no interior 

que mudam a direção do ar, com o objetivo de haver sempre uma brisa confortável em todas as áreas que 

estratégias passivas de controlo ambiental

165  A técnica (caules secos ao sol, 
que acabam por formar uma espécie 
de palha. Após este processo são 
ligados ou amarrados e dispostos 
sobre a estrutura pretendida) já vêm 
das comunidades indígenas tendo 
um valor histórico e cultural intrín-
seco, porém hoje em dia é conjugada 
de diferentes formas na construção. 
Muito usado nas coberturas em 
climas tropicais como é o caso de 
Moçambique. A durabilidade deste 
material depende evidentemente da 
sua qualidade, manutenção e pla- 
neamento podendo durar mais de 30 
anos. Sendo um material renovável e 
disponível na região onde se encon-
tra o projeto é associado a um baixo 
custo na sua produção e pela sua 
capacidade de atuar como isolante, 
resulta também num gasto menor 
em recursos de outra natureza 
(como eletricidade). 
MORIARTY, J. P.; SVARE, T. I. – 
Housing Materials and Methods for 
Tropical Africa. Building Research 
and Practice, 1976, Volume 4, no 
1, pág. 28.
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constituem o programa. Em relação ao seu dimensionamento e orientação, os vãos são maioritariamente 

verticais, isto porque para além de serem mais eficazes a nível de passagem do ar, conseguem uma ilumi-

nação natural e jogo de luz e sombra mais interessante, de dois metros por sessenta centímetros .Em 

termos de segurança, ao longo de todo o edifico foram seladas as aberturas através de portas e janelas pelo 

que dificulta as entradas indesejadas. Em termos de perturbação sonora, esta não parece ser um problema 

pois a localização isolada deste terreno é muito vantajosa. Quanto à luz e possíveis poeiras que poderiam 

entrar no edifício foi pensado um sistema beta que poderá ser fechado ou ajustado de diversas maneiras 

consoante a altura do dia. De noite será possível fechar todos estes dispositivos e dessa forma potencia- 

lizar a segurança.

 A luz é um dos assuntos mais estudados e trabalhados nesta disciplina. Através dela criam-se 

contrastes que dão à obra um nível de interesse e aprofundamento indispensável. A luz natural sempre foi 

imprescindível e o principal objetivo dos arquitetos é conseguir trabalhá-la de forma suficiente, harmo-

niosa e mesmo poética pelos espaços interiores. A luz natural tem de ser distribuída ao longo de todas as 

salas, porém é importante perceber a que se destina cada uma para que a luz seja adequada, por exemplo: 

numa sala de aula todos os alunos precisam de conseguir trabalhar nas suas secretárias, já numa casa de 

banho é preciso luz suficiente sim, porém as aberturas têm de respeitar a privacidade e ser usadas essen-

cialmente para o arejamento destas divisões. A cor e materialidade das paredes e dos objetos no interior 

também interfere com a luminosidade. Em termos de iluminação artificial é preciso alguma atenção, pois 

esta dissipa calor. Existem lâmpadas de alta eficácia, que cumprem o objetivo, mas com menos desvanta-

gens- emissão de calor e consumo elétrico reduzidos.

[Água e saneamento]

 Sendo este um dos países em que uma percentagem considerável de pessoas ainda não tem 

acesso a água potável e que este aspeto está diretamente ligado com diversos problemas de saúde exis-

tentes, torna-se uma vertente prioritária a estudar. Uma das formas de ter acesso a água é por exemplo 

aproveitando as épocas das chuvas. É proposto então um sistema de captação na cobertura do edifício da 

escola, que por sua vez conduz a água a um reservatório que, através de um sistema de filtragem, a arma-

zena até que seja necessária. Para a água ser filtrada, sugere-se um filtro de areia de cascalho simples e 

com poucos custos associados. Para além da água da chuva é necessário outro mecanismo que assegure a 

existência de água ao longo de todo o ano. Através de poços/furos de água no terreno, respetiva filtragem 

e de tubos de distribuição de água será possível garantir isso mesmo.

 Em termos de saneamento, sabe-se que nestas zonas muitas casas e edifícios escolares até, 
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mantêm condições de higiene e salubridade muito precárias, ou mesmo inexistentes. Sem rede de esgo- 

tos disponível, é necessário recorrer a um método mais tradicional que apesar de não ser o mais indicado, 

com devida manutenção funciona para este lugar. Trata-se de uma fossa séptica. “A fossa séptica é um 

método eficaz e de baixo custo para a eliminação de resíduos orgânicos e de pequenas quantidades de 

águas negras em habitações unifamiliares ou de um conjunto de habitações, quando não existem sistemas 

de esgoto.”166

[Materialidade e expressão]

 Num clima como o de Moçambique a envolvente, as estruturas e divisões internas são construí-

das com materiais cuja massa térmica atua como armazenamento de calor ou frio, regulando as diferenças 

de temperatura. Alta inércia térmica significa que os valores máximos de temperatura radiante no verão 

podem ser diminuídos. Os dois materiais principais escolhidos foram, a terra compactada- BTC167 (para 

as paredes) e a madeira (para as barreiras verticais), sendo que para além de terem um comportamento 

favorável neste tipo de ambientes devido às suas características térmicas estão bastante presentes nas 

construções típicas da região, trazendo uma sensação de familiaridade por parte de quem as futuramente 

poderá usar. 

 Relativamente à alvenaria escolhida, os blocos de terra compactada, são considerados uma 

versão melhorada dos blocos de adobe e podem surgir como elementos estruturais, pela sua resistência, 

mas também como enchimento para as paredes. O acabamento destes blocos é liso e limpo, porém, por 

questões estéticas e simbólicas, num dos momentos do programa- a sala de oração- decidiu-se colocar 

reboco artesanal e caiar. A terra constitui também um dos materiais mais antigos utilizados na construção, 

e é possível observar a sua durabilidade em variadas construções. A terra usada na construção é derivada 

da parte mineral presente nos solos como argilas e materiais arenosos por exemplo. Com a escolha deste 

material e esta técnica, a construção é feita rapidamente, com facilidade na sua montagem e produção, ao 

mesmo tempo que diminui os impactos ambientais e resíduos durante o processo. Possibilita ainda que a 

produção do material seja feita no terreno, evitando o transporte e consequentemente os custos associa-

dos ao mesmo.168

 A madeira também é um dos materiais mais antigos a ser utilizado em construção, por ser um 

produto vegetal, facilmente encontrado na natureza e que se adapta às condições necessárias. As civili-

zações primitivas tinham-no como indispensável na construção das suas casas e serviços. Hoje em dia, 

166 GUEDES, Manuel Correia 
– Arquitectura Sustentável em 
Moçambique – Manual de Boas 
Práticas. Lisboa: Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, 2011, 
p.99

167 "Os BTC são blocos produz-
idos com solo cru estabilizado com 
pequenas percentagens de cimento 
ou cal hidráulica (tipicamente entre 
3% e 9%). O respetivo processo 
de fabrico passa pela prensagem da 
mistura terra/estabilizante/água 
num molde, através de uma máquina 
manual ou hidráulica e pela seca-
gem ao ar até se atingir a idade de 
cura. Desta forma, não é necessário 
nenhum processo de cozedura, o 
que se torna numa vantagem para 
países com poucos recursos natu-
rais.”
RAMOS, Luís e Costa, Alfredo e 
Rocha, Cláudia. Construção suste-
ntável com blocos de terra compact-
ada: A solução Hilotec. 2º Encontro 
Nacional sobre qualidade e inovação 
na construção. Lisboa: LNEC, 
Novembro 2016, p.3

168  TORGAL, F. Pacheco; JALA-
LI, Said – Construção em Terra: 
Algumas Considerações sobre a 
Selecção de Solos. Covilhã, Univer-
sidade do Minho, 2009. [Consult.  
Setembro 2020)
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com a evolução das ferramentas, torna-se mais acessível moldá-la e cortá-la de acordo com o que se 

pretende, permitindo que seja usada em projetos mais complexos. Contudo, é necessário ter em atenção 

a escolha da árvore, de onde é retirada, não só pelo seu desempenho na construção, mas também por 

questões ecológicas e ambientais. 

A madeira roliça é o produto com menor grau de processamento da madeira. Consiste de um 

segmento do fuste da árvore, obtido por cortes transversais (traçamento) ou mesmo sem esses 

cortes (varas: peças longas de pequeno diâmetro). Na maior parte dos casos, sequer a casca é 

retirada. Tais produtos são empregados, de forma temporária, em escoramentos de lajes (ponta-

letes) e construção de andaimes. Em construções rurais, é frequente o seu uso em estruturas de 

telhado.169

 Na tentativa de conjugar estas estratégias com a construção e custos implicados propriamente 

ditos, escolheu-se produzir uma estimativa com base num gerador de preços. Este constitui uma ferra-

menta informática que fornece uma estimativa de custo relativo à construção, com múltiplas soluções e 

variantes. Todos os custos associados à construção dos blocos de sala da aula descritos nas estratégias, 

foram adicionados a uma tabela em anexo170, para que dessa forma se consiga ter uma ideia (aproximada) 

do orçamento necessário. Os desenhos rigorosos relativos ao projeto também podem ser consultados em 

anexo171.

169 CACHIM, P. Barreto - 
Construções em Madeira, a Madei-
ra como Material de Construção. 
Porto, Publindústria, 2007, p.23

170 Consultar apêndice VI.

171 Consultar apêndice I.
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Imagem 86

O espaço "entre". À esquerda 
o complexo das salas de aula e 
à direita o edifício da adminis-

tração.
Maquete à escala 1:100

GSEducationalVersion



Imagem 88

Relação entre todos os momentos 
do programa, vista de "fora" 
Maquete à escala 1:100

Imagem 87

Verticalidade vs. horizontalidade. A 
Sala de Oração e a residência.
Maquete à escala 1:100

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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Imagem 90

Luz e projeções.
Campo de jogos pertencente à 

escola
Maquete à escala 1:100

Imagem  89

A natureza emerge da construção.
Residência para as irmãs Cluny

 Maquete à escala 1:100

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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Imagem 91

A simplicidade dos materiais. 
Entrada principal do edifício da 

administração.
Maquete à escala 1:100

GSEducationalVersion
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 A arte de fazer arquitetura advém de um processo em que são tidas em conta as reações corpo-

rais e mentais que a mesma pode provocar, e não somente uma estrutura física que permite dar abrigo às 

necessidades do ser humano. Para além disso, remete à história e cultura, refletindo questões fundamen-

tais de uma sociedade. Esta dissertação, motivada pela missão de propor um edifício com um programa 

específico, a escola para uma comunidade africana, com as suas características e limitações, pretendeu ter 

em conta vários aspetos. Entendeu-se que o clima, quente e húmido, deveria ser um dos elementos que 

mais condicionavam a parte física da construção, tendo-se recorrido a algumas estratégias vernaculares 

para lhes responder, com critérios sobre quais delas seriam as mais apropriadas no projeto em vista. Em 

seguida, pensou-se no significado dos espaços, como o corpo e a mente se apropriam do mesmo, ou seja, 

como esta escola poderia organizar e direcionar o corpo humano suscitando determinadas respostas e 

ações através de momentos espaciais e seus possíveis significados. Para tal, refletiu-se sobre estratégias 

pedagógicas que passam por pensar nas crianças como autores dos seus próprios espaços, e como, dessa 

forma se relacionam com os outros e com o mundo à sua volta. O ser humano tem certos e determinados 

requisitos e funções que necessitam de resposta, para além dos espaços se adequarem a certas funções, 

nesta dissertação fala-se também na flexibilidade e apropriação desses mesmos espaços, de modo a que 

possam servir outros propósitos. Em seguida fala-se do arquiteto, do seu papel. Ao criar um mecanis-

mo organizador das atividades humanas, vem a responsabilidade das soluções que o arquiteto propõe. 

Apesar de não serem a solução do problema, são uma peça fundamental na abordagem de cada caso que 

lhes é concedido, de forma digna e enriquecedora. Para tal, escolheu-se incluir as pessoas neste ato de 

projetar, resultando numa participação ativa da população. Esta estratégia, ao incluir o envolvimento da 

comunidade, estará a dar-lhes uma responsabilidade e uma noção de apropriação, que tem variadas vanta-

gens, tais como a manutenção e desenvolvimento futuro das próprias construções, por considerarem um 

espaço que é seu e que os próprios ajudaram a “nascer”. Este fator acaba por ser decisivo no futuro dos 

edifícios e por isso, na sua longevidade e uso.

4| considerAções FinAis
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 A idealização da escola e da residência baseou-se numa reflexão relacionada diretamente com a 

(minha) experiência pessoal no local, e por essa razão, tornou-se um desafio poder materializar sentimen-

tos e realidades que transcendessem o simples ato de projetar. Ao idealizar este espaço, pretendeu-se que 

o mesmo ultrapassasse a estrutura física visual que o compõe. Pretendeu-se que a sua materialidade desse 

abrigo ao corpo e que a sua essência e significado estimulassem a mente, criando um espaço confortável, 

seguro, de encontro e reflexão. O trabalho de um arquiteto depende de muitos fatores, mas leva consi-

go uma espécie de síntese de todas as opiniões e contributos feitos ao longo do processo, dependendo 

da sua pertinência. Deve fazer sentido para os que utilizam não precisando de agradar a todos os que 

veem de fora, sendo que uma das principais preocupações, ideia que se quer transmitir, é falar deste tipo 

de construções como requisito constante intrínseco à prática de arquitetura, não devendo ser traduzida 

como insuficiência de meios ou ser automaticamente ligada a construção sem gosto, pensamento ou qua- 

lidade. Tem de existir pesquisa, dedicação, diálogo e participação, de modo a repensar e amadurecer um 

projeto digno para estas pessoas. Conseguir ser leal às tradições e culturas dos futuros utilizadores, com 

o compromisso de responder aos problemas ecológicos, produzindo ambientes mais naturais de forma 

intencional e ponderada, será talvez o (meu) objetivo último.  

 Finalmente, espera-se que o projeto nas linhas estratégicas que interessa desenvolver, seja sufi-

cientemente aberto e flexível para permitir, num futuro próximo, a sua adaptação e otimização no proces-

so construtivo.
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Imagem 90|Luzes e projeções. Campo de jogos pertencente à escola. Maquete à escala 1:100
Produção da autora

Imagem 91 |A simplicidade dos materiais. Entrada principal do edifício da administração. Maquete à escala 
1:100
Produção da autora

Apêndices

Imagem 92 a 95| Registos fotográficos dos últimos desastres naturais (2007, 2008, 2013 e 2019)
https://sicnoticias.pt/especiais/ciclone-idai/2019-03-22-Os-desastres-naturais-em-Mocambique-
desde-as-cheias-de-2000

Imagem 96| Mapa Köppen-Geiger

http://decoracao-interiores.net/2012/03/o-futuro-do-clima-no-mundo.html

Imagem 97| Temperaturas médias, mínimas e máximas

https://pt.climate-data.org

Imagem 98| Carta solar

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt#annual

Imagem 99| Direção do vento e distribuição da força

https://pt.climate-data.org

Imagem 100| Ventos dominantes

https://pt.climate-data.org

Imagem 101| Temperaturas e precipitações médias

https://pt.climate-data.org

Imagem 102| Cálculo do preço de mão de obra para execução dos tijolos de terra.
Produção da autora
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Apêndice i: desenhos rigorosos

APÊNDICES
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Apêndice ii: desAstres nAturAis
2000-2019



Imagem 92 a 95

Registos fotográficos dos últimos 
desastres naturais (2007, 2008, 
2013 e 2019)
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2000

 cheias, Rio Zambeze transbordou, região da Beira foi a mais afetada 

 800 mortes, 100 mil refugiados 

 2006

 sismo, centro e sul do país mais afetado, 

 5 mortes, 27 feridos

2007

 ciclone tropical, Vilankulos mais afetado, plano de assistência alimentar em ação

 9 mortes, 500 mil afetados

2008

 ciclone

 60 mil pessoas afetadas

2012

 tempestade tropical, inundações no sul do país 

 44 mortes, 100 mil pessoas afetadas

2013

 cheias, epidemia da cólera

 113 mortes, 240 mil afetados

2014

 ciclone tropical, chuvas fores

 10 mil desalojados

2015

 chuvas fortes, inundações no norte e centro, surto de cólera (8.835 casos registados)

 65 mortes, 17mil pessoas desalojadas

2017

 chuvas e inundações

 44 mortes, 79 mil pessoas afetadas

2019

 ciclone, afetou 3 países africanos, área submersa em Moçambique 1,300 km2, cidade da Beira  

 uma das mais afetadas, surto da cólera e outras doenças

 557 mortes, 400 mil desalojadas
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Apêndice iii: gráFicos relAtivos Ao climA
nA beirA, moçAmbique



Imagem 96

Mapa Köppen-Geiger.
Imagem 97

Temperaturas médias, mínimas e 
máximas
Imagem 98 

Carta solar

Beira
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Imagem 99

Direção do vento e distribuição da força
Imagem 100 

Ventos dominantes
Imagem 101 

Temperaturas e precipitações médias
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Apêndice iv: entrevistA às irmãs cluny



 A entrevista que se segue foi realizada durante a ida ao terreno pela primeira vez, com as 
irmãs Cluny. Foi filmada com o intuito de ser partilhada com um grande número de pessoas, para 
que se consigam juntar os fundos necessários para começar a construir o "sonho" das irmãs e de 
todos os que poderão tirar partido dos espaços projetados. A letra "T" refere-se à representante e 
diretora (Teresa Maia) da ONG Estímulo que acompanhei na viagem e, por sua vez, a letra I, refere-
se às Irmãs Cluny que fizeram o pedido de ajuda. 

T: Gostaria de começar por uma breve explicação sobre o que as irmãs pretendem para este 
terreno.

I: Para este terreno nós, irmãs de São José de Cluny, pretendemos fazer escola de ensino primário. 
Primeiramente porque esta zona não tem esse serviço para as crianças, crianças essas que passam 
por dificuldades, andam quilómetros e quilómetros para puder aprender. Também existe a questão 
dos acidentes e não acidentes, e com esta preocupação nós queremos dar resposta.

T: Certo. Quantas salas estão previstas para este projeto?

I: Estávamos a pensar em oito ou nove salas, mas devido aos fundos, podemos começar talvez por 
quatro ou cinco e à medida que o tempo passa aumentar, mas vai depender. De momento não 
temos nada para além do desejo de ajudar o povo.

T: E estamos a falar só da parte da educação aqui, não teria nada de saúde, acompanhamen-
to, só escola, correto? É o que está previsto?

I: De momento foi o que pensámos, mas quem sabe, chegado no terreno, se pode aparecer outro 
tipo de serviços e apoio. Claro que com a escola pensamos na parte dos gabinetes para a admi- 
nistração da mesma. Diretor, secretaria, administração, basicamente todo o conjunto pedagógico.

T: Num cenário hipotético, se pudéssemos construir todas as salas, estaríamos a falar de um 
projeto de sensivelmente 6 milhões de meticais (aproximadamente 81 582,23 euros)?

I: Certo.
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T: E para vocês era muito importante ter um furo de água?

I: Sim, infelizmente neste local e nas proximidades não temos qualquer forma de abastecimento de 
água sem ser esse. Era muito importante para a escola e para as irmãs, porque para além da escola 
pensámos em fazer residência para ser mais fácil acompanhar as crianças.

T: Pois porque os professores podem ser professores que o estado coloca ou as irmãs também, 
correto?

I: Sim. Vai depender do tipo de escola que pensarmos fazer, se for escola privada então serão as 
irmãs a fazer tudo, desde a manutenção da casa até às aulas em si.

T: Certo. Em conversa consigo há pouco, referiu que gostaria de ter algumas opiniões/
sugestões a nível ambiental, como uma implementação das energias renováveis no processo 
de construção desta casa.

I: A ideia é muito bem-vinda para nós, tanto a nível económico como ambiental achamos que seria 
uma mais valia para uma infraestrutura deste carácter. 

T: Fica feito este registo, iremos falar com os nossos contactos e apoios para reunir fundos e 
ajudar neste projeto. 

I: Muito obrigada, Teresa, pela ajuda e por nos fazer ouvir. É o maior projeto das nossas vidas e sem 
ajuda não conseguimos ajudar.  
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Apêndice v: registos dA viAgem
junho 2019
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Apêndice vi: estimAtivA de custos



Descrição

Transporte de 
materiais

Poço de fundação de 
betão ciclópico

Plataforma/base de 
betão

Instalação elétrica

Filtro de carvão

Blocos de terra para 
paredes*

Estrutura para
 cobertura

Quantidade Preço Unitário Preço Total

global 1 100 000mt

1169,38€
 1169,39 €

m3 24 2 254mt

26,36€
 632€

m2

30cm de espessura
965 973mt

11,38€
 10 981,7€

global 1 200 000mt

2338,76€
 2338,76€

unidade 1 3 890mt

45,49€
 45,49€

mão-de-obra
(horas)

2592

0,40 cent/h
 1036,8€

unidade 4 34 364mt

401,85€
 1607,4€

 Em seguida apresenta-se uma estimativa de custos dos elementos essenciais, para construção dos blocos das salas de aula, visto ser 

o que se considera prioritário. Os gabinetes não foram incluídos. Comparando ao preço que foi referido na entrevista (cerca de 80 000 euros 

para construção das salas de aula) o valor total da construção proposta seria (aproximadamente) 50% mais barata.

Unidade
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Chapa com caleira 
metálica

Molduras para janelas

Janelas

Portas e acessórios

Lavatórios

Pilares de madeira

unidade 
(3x1,1 m)

276 2 142mt

25€
 6 900€

unidade 42 1 720mt

20,11€
 844,62€

unidade 42 9 500mt

111,09€
 4 665,78€

unidade 8 15 000mt

175,41€
 1 403,28€

unidade 3 14 300mt 

167,22€
 501,66€

unidade 
14x14 cm, até 5 
metros de altura

50 386mt

4,51€
 225,50€

 40 952,37€Total

Descrição Quantidade Preço Unitário Preço TotalUnidade



*O preço referente aos blocos de terra compactada (paredes) foi calculado através do número de pessoas necessárias para a produção de cada 

bloco relativamente ao tempo que o mesmo demora, multiplicando pelo número total de blocos necessários para a construção das paredes 

do edifício das salas de aula. Este valor foi calculado tendo em conta o salário mínimo relativo à área da construção em Moçambique (do ano 

2020)- disponível na internet <© WageIndicator 2020 - Meusalario.org/Mocambique - Salário Minimo> [Consult. Setembro 2020]
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Imagem 102

Cálculo do preço de mão de obra 
para execução dos tijolos de terra.


