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Esta tese pretende indagar as especificidades metodológicas e conceptuais que se colocam ao 

nível do projeto de arquitetura em programas que respondem a situações de ajuda humanitária 

provocadas por catástrofes físicas ou por graves problemas sociais. A extensão que estes 

problemas vêm assumindo no contexto mundial e o conjunto de respostas produzidas tem 

contribuído para consolidar um novo campo disciplinar e tornam relevante a sua análise e 

avaliação. 

A fundamentação deste estudo recorreu à análise de casos concretos, procurando 

contextualizá-los em relação às circunstâncias da encomenda e do sítio e às condicionantes 

programáticas e construtivas. Os exemplos apresentados resultam de uma seleção orientada 

por três critérios: um balizamento cronológico que procura abranger projetos realizados 

exclusivamente no presente século; um alargamento do alcance geográfico que permita 

ilustrar a maior variedade de contextos sócio-económico-culturais; por último, a tentativa de 

assegurar uma boa representatividade tipológica de modo a abarcar um largo espectro de 

intervenções que, dos objetos arquitectónicos mais simples, como as tendas, se alarga às 

soluções mais complexas como são as habitações de carácter permanente ou os equipamentos 

públicos. A abordagem do tema estrutura-se em três campos que, em boa parte, estruturam a 

sequência das operações de intervenção: a dimensão territorial e estratégias de implantação, o 

desenho das unidades arquitetónicas e a implementação e construção das propostas. 
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This thesis aims to investigate the conceptual and methodological specifications that arise at 

the level of the architectural project in programs that respond to humanitarian aid situations 

caused by physical catastrophe or serious social problems. The extent these problems are 

assuming in the global context and the amount of responses produced have contributed to 

consolidate a new disciplinary field and make its analysis and evaluation become relevant. 

The underpinning of this study resorted to the analysis of specific cases, trying to 

contextualize them on the circumstances of the order and the place and to programmatic and 

constructive conditions. The examples shown are the result of a selection headed by three 

criteria: a chronological marking trying to comprehend projects exclusively made in the 

present century; an enlarged geographic scope that allows to illustrate the widest range of 

socio - economic - cultural contexts; Finally, attempting to ensure a good typological 

representativity in order to cover a broad spectrum of interventions that goes from the 

simplest architectural objects, such as tents, to the more complex like the permanent  public 

facilities . 

This topic is structured in three fields that, in good part, structure the intervention sequence of 

the operations: The territorial dimension and implantation strategies, the design of the 

architectural units and the implementation and construction of the proposals. 
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Esta dissertação tem como objeto o estudo de estratégias e metodologias relacionadas com a 

arquitetura de ajuda e desenvolvimento em situações de calamidade. Perante um contexto de 

catástrofe, provocados por fenómenos naturais e ambientais ou por desequilíbrios de 

desenvolvimento social das comunidades, torna-se importante compreender qual o papel que 

a arquitetura tem e, quais as questões a que esta deve procurar responder no confronto com 

tais territórios e culturas.  

Perante a complexidade e vastidão do objeto, houve a necessidade de delimitar o campo de 

estudo, limitando-se o enfoque. Neste sentido, centramo-nos no processo de análise, reflexão 

e integração de dados relacionados com os problemas que orientam a ação do 

técnico/projetista no trabalho de concepção/ideia, nos domínios do território (capítulo 2), da 

unidade (capítulo 3) e da construção (capítulo 4). Para isso, deixou-se para segundo plano as 

questões relacionadas com o enquadramento institucional, os procedimentos organizacionais 

e as estratégias de gestão de recursos humanos e financeiros que estão a montante e a jusante 

do campo do projeto de arquitetura. O desenvolvimento do tema acompanha os sucessivos 

momentos em que o arquiteto pode potencialmente contribuir perante este tipo de situações. 

Todavia, é certo que as supramencionadas questões traduzem uma simplificação, e redução da 

complexidade e riqueza de tudo o que está posto em causa neste tipo de intervenções. Por 

isso, procurou-se nunca perder a noção de que todos os momentos referidos se sobrepõem 

frequentemente, se cruzam inexoravelmente. Longe de se procurar uma conclusão fechada e 

definitiva sobre o assunto, este trabalho apresenta-se como exploração de uma variedade de 

temas referentes a diversas fases de intervenção arquitetónica em comunidades. O trabalho 

deve pois ser entendido como uma reflexão crítica acerca das implicações envolvidas nas 

soluções implementadas.  

 

Inspirada na metodologia de abordagem deste tipo de intervenções humanitárias, a dissertação 

estruturou-se essencialmente em três partes: estratégias territoriais/conjunto, estratégias 

programáticas/unidade, estratégias construtivas e de execução/ implementação da solução. 

Cada uma destas partes compreende a ação de diversos agentes, a procura de um sentido e 

aprendizagem. Em suma, a dissertação possui uma estrutura linear, sem prescindir de 

entender que em cada momento se sobrepõe a complexidade dos restantes momentos. 

Num primeiro momento foi feita uma exposição histórica sobre o tema, tanto nacional como 

internacional, a partir da enumeração de estudos, trabalhos de investigação ou projetos de 

arquitetura relevantes. A grande extensão dos acontecimentos aqui expostos deu origem ao 

primeiro capítulo.  
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No segundo capítulo abordou-se as estratégias de ocupação territorial, a relação com 

elementos pré-existentes e desenho de aglomerados a edificar, identificando e compreendendo 

as circunstâncias que informam o desenvolvimento de projeto. Foi igualmente abordada a 

importância das redes e equipamentos na ajuda às comunidades.  

 

No terceiro capítulo, o estudo centrou-se na unidade habitacional, partindo de duas categorias 

programáticas: abrigos temporários e permanentes. Para cada uma foram estabelecidas 

algumas perspetivas de análise, que orientam o discurso para a exploração dos diversos 

problemas característicos de cada tipo de intervenção, recorrendo a exemplos construídos, 

distinguindo deste modo as diferentes fases de resposta da arquitetura de ajuda. Assim, esta 

parte reflete sobre algumas orientações relativas à assistência dos abrigos, referente à fase de 

emergência. 

A consideração dessa complementaridade pode contribuir para uma melhor compreensão 

acerca das soluções implementadas. Com o intuito de concretizar o objetivo proposto foram 

referenciados vários casos de estudo concretos e desenvolveu-se uma abordagem balizada por 

algumas das preocupações programáticas, que vão desde a compreensão da forma, da função, 

das questões estruturais e por fim as suas preocupações económicas. 

 

Por último, no quarto capítulo, foram consideradas as várias metodologias referente à fase de 

implementação do projeto, por via da autoconstrução, da organização de sistemas 

cooperativos ou através da contratação de profissionais de construção. A escolha a 

metodologia a aplicar resulta da escala da propagação do desastre, dos prazos que dispomos 

para a concretização dos projetos, dos recursos disponíveis e da vontade das comunidades 

afetadas em participarem no processo de reconstrução, bem como das técnicas e métodos 

construtivas a aplicar.  

 

Todavia, embora exista uma sequência lógica e linear, nunca é demais enfatizar que na prática 

esta divisão em três momentos não é marcada de forma assim tão rigorosa. Recorde-se que se 

está a abordar o processo de intervenção territorial, e como tal, existem muitos campos que se 

cruzam, o que acabou por se refletir na metodologia de trabalho adotado. 
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De uma forma simplificada podemos considerar que a investigação em torno da temática da 

arquitetura de emergência assume dois eixos de desenvolvimento que, por vezes, se 

intersetam: por um lado, uma aproximação mais académica e teórica; por outro, uma reflexão 

sustentada pela prática. De entre os autores de referência contamos com o pioneiro Hassan 

Fathy
1
 que nos anos ‘80, escreveu sobre temas relacionados com a participação, o diálogo, o 

valor das culturas e das identidades locais. O livro publicados por este autor marcou uma 

época em que a participação, na sequência da revolução cultural despoletada pelo maio de 

‘68, se torna palavra de ordem em toda a Europa e na América do norte.  

 

Mais recentemente, tem sido produzida uma vasta bibliografia, no geral composta por 

testemunhos de trabalhos realizados por organizações não governamentais com larga 

experiência no terreno. Estes textos. de caráter prático, formam, no seu conjunto, um corpus 

importante para orientar os agentes envolvidos em situações de ajuda humanitária. Em ‘94 

surge a plataforma de divulgação e debate de experiências "Humanitarian Practice Network 

at the Overseas" que vem disponibilizando inúmeros relatórios e ensaios com caráter 

antológico assim como o periódico “Humanitarian Exchange Magazine”. Muitos destes 

estudos assumem a forma de manuais de "boas práticas" e são divulgadas através das redes 

digitais, em regime de “open-source”, para que qualquer interessado as possa utilizar. 

Em 2006 a ONG Architecture for Humanity” editou o compêndio “Design Like You Give a 

Damn: Architectural Responses to Humanitarian Crises” que divulga projetos inovadores que 

melhor responderam às necessidades urgentes da falta de abrigo e de equipamentos 

assistenciais ou educativos e que contribuíram para melhorar significativamente as condições 

de vidas das populações beneficiárias. Um dos aspetos mais relevantes desta publicação é 

constituído pelo conjunto de testemunhos e registos pessoais produzidos pelos protagonistas 

das operações que, associados aos vários projetos, garantem a multiplicação dos pontos de 

vista e o aprofundamento dos discursos. O livro “Design Like You Give a Damn (2): Building 

Change from the Ground Up”, da mesma agência, anuncia a tentativa de alargar a abordagem 

a novas áreas, tais como as questões relacionadas com a sustentabilidade construtiva e com o 

uso inteligente dos recursos.  

Em 2008 surge o primeiro dum conjunto de manuais designados "Shelter Projects", editados 

anualmente pela UnHabitat que, para além de apresentar as inúmeras intervenções 

desenvolvidas pelas várias agências coordenadas por esta ONG, introduz ainda um sistema de 

avaliação do seu impacto real, o que os torna numa ferramenta essencial de aprendizagem. O 

                                                        
1 Hassan Fathy, “Arquitectura para os pobres: uma experiência no Egipto rural”, Dinalivro: Lisboa, 2009. 
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livro "Safer Homes, Stronger Communities: Handbook for reconstructing after natural 

Disaster"2, editado em 2010 persegue os mesmos objetivos. 

 

Para além desta bibliografia de teor manualístico, podemos elencar o trabalho produzido pelas 

equipas coordenadas por arquitetos mais mediáticos, tais como Shigeru Ban (nota: biografia 

Pritzker 2014) ou Alejandro Aravena (nota: biografia), procuram articular as experiências de 

investigação académica com a prática projetual de carácter laboratorial e com a posterior 

execução, levada a cabo por entidades de caráter empresarial geridas pelos próprios autores, 

como o “VAN” Voluntary Architects Networks e o  “Elemental”
 3
. Estas redes e instituições 

pretendem ativar as possibilidades de diálogo, de contaminação e de troca de experiências 

entre a formação académica e as comunidades. Destas investigações resultaram vários 

materiais de divulgação que relatam experiências com mais de uma década, na construções de 

habitações e de outros equipamentos para comunidades economicamente debilitadas. De entre 

estes assinalam-se o documentário “Shigeru Ban: Arquitectura de Emergencia”, que 

apresenta os trabalhos desenvolvidos após o terramoto que devastou a Turquia em 1999, as 

famosas “Paper Log House”, ou para a cidade japonesa em Kobe. Já o trabalho de Aravena 

está bem ilustrado no livro “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Deseño 

Participativo” que relata os projetos para habitações das comunidades mais pobres, 

explicando as estratégias de financiamento e os processos de participação dos utentes na 

construção.   

 

Em 2013, a associação "Arquitetos sem fronteiras Portugal" organizaram na FAUP, o 

encontro "O Ensino da Arquitetura no processo do desenvolvimento", através do qual 

divulgaram várias experiências internacionais e nacionais. A exposição “Devir Menor”
4
, que 

integrou a programação de Guimarães Capital Cultural 2012, expôs também vários projetos e 

processos de trabalho no contexto da Ibero-América.  

Alguns números da revista arq./a, procuram divulgar e problematizar o trabalho feito por 

jovens arquitetos portugueses no âmbito da arquitetura humanitária, dentro dos quais destaco 

a entrevista ao colectivo Blaanc na edição nº98/99, ou o artigo “Geração z: Menos com mais”, 

na edição nº94/95. Este ultimo destaca a importância de uma escolha consciente do arquiteto, 

por forma a desenvolver uma arquitetura mais social e humanitária. 

 

De entre as investigações realizadas em contexto académico contam-se as teses de Pedro 

Clarke, “Making a Difference: The LCCU Case Study” (Porto, 2007) – que “retrata o mundo 

                                                        
2 Editado pela“Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 
3 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012. 
4 Inês Moreira (coord.), Catálogo da exposição “Devir Menor: arquiteturas e práticas espaciais críticas na Iberoamerica”, Guimarães, 2012. 
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da arquitetura humanitária, centrando-se num projeto em particular, o novo centro para o 

LCCU”
 5
, resultado da sua experiência pessoal no terreno - e a de Ricardo da Silva Oliveira, 

“Da emergência ao desenvolvimento: Estudo dos acampamentos de Zalingei, Darfur” (Porto, 

2007), que analisa um caso de estudo, “avaliando os problemas, comparando as situações 

permanentes com as provisórias, analisando as possibilidades de intervenção, criando 

condições para desenvolver como tema central, estratégias de desenvolvimento dos 

acampamentos no período de pós-emergência”
6
, e por último, a de Arnfried Ziebell Cardoso, 

“Arquitetura de Emergência: entre o imediato e definitivo” (Lisboa, 2010), que teve como 

objetivo “a compreensão dos fatores, que têm a sua génese em questões como a da 

Sustentabilidade, a da Mobilidade e a Qualidade de Vida, identificados pela necessidade de 

abrigo provisório das vítimas de catástrofe”.
7
 

  

 

  

  

                                                        
5 Pedro Clarke, “Making a Difference: The LCCU Case Study”, FAUP: Porto, 2007, p.5. 
6 Ricardo da Silva Oliveira, “Da emergência ao desenvolvimento: Estudo dos acampamentos de Zalingei, Darfur”, FAUP: Porto, 2007, p.3. 
7 Arnfried Ziebell Cardoso, “Arquitetura de Emergência: entre o imediato e definitivo”, UTL: Lisboa, 2010, p.3. 
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A destruição das cidades durante a 1ª Guerra Mundial, em conjunto com a migração da 

população rural para as cidades, suscitou um vasto campo de experimentação para os 

arquitetos modernistas. Recorrendo a novos sistema construtivos baseados em materiais como 

o ferro, o vidro e o betão, começaram a construir massivamente e de forma económica. Se, 

para o arquiteto francês Le Corbusier, a casa era uma "máquina de habitar", rapidamente este 

conceito se associou a processos de standardização que culminam na pré-fabricação. Por 

exemplo, o projeto da “Maison Domino” de 1914 (ver fig.1), contração das palavras “Domus” 

e “Innovation”, procurou simplificar o processo de desenho e construção do edifício, 

separando os elementos estruturais (compostos por três lajes unidirecionais em betão armado, 

seis pilares e uma escada de dois laços) dos materiais de preenchimento. Le Corbusier 

pretendia assim responder à necessidade de reconstrução rápida dos aglomerados destruídos 

pela Guerra Mundial, reutilizando os escombros das construções bombardeadas.
8
 

De entre os inúmeros projetos de unidades pré-fabricadas e estandardizadas podemos ainda 

destacar a “Dymaxion House” (ver fig.2) de 1929 do arquiteto americano Buckminster Fuller 
9
 

ou as “Mobile Home” (ver fig.3) de 1936, produzidas por Wally Byam fabricante de 

autocaravanas
10

, que se tornaram um ícone do design, sendo ainda produzidas hoje. Tal 

compreendeu a passagem de uma produção artesanal para uma industrial em larga escala, que 

permitiu redução de custos fazer "more with less". Deste modo evitava-se o diálogo entre 

arquiteto e o ocupante. 

 

Após a 2ª Guerra Mundial, a reconstrução da Europa colocou questões mais complexas, os 

arquitetos foram confrontados com as dificuldades criadas por uma economia praticamente 

paralisada e por contextos sociais de grande instabilidade. O plano Marshall, desenhado pelo 

governo Americano, tornou-se fundamental para relançar a retoma dos setores produtivos e, 

em simultâneo para o lançamento de ações de apoio humanitário pós-conflito nos países 

aliados europeus. Os governos europeus ficaram com a tarefa prioritária de definir soluções 

que possibilitassem ultrapassar gradualmente as condicionantes logísticas e as situações 

conflituais que advinham das posições antagónicas entre a produção artesanal e a industrial, 

ou seja entre os setores produtivos cimenteiros e os siderúrgicos. Para tal, definem uma 

estratégia de ação em várias direções, configurando a construção de soluções provisórias e 

transitórias, como fases para atingir um planeamento definitivo. A normalização da produção 

tinha como objetivo garantir a progressiva industrialização dos vários elementos construtivos 

                                                        
8 Xavier Monteys, “Le Corbusier: Obras y proyectos”, GG: Barcelona, 2005, p.16. 
9 Buckminster Fuller Institute, diponivel em http://designmuseum.org/design/r-buckminster-fuller (24/05/2014). 
10 Kate Stohr, “100 Years of Humanitarian Design”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn”, Thames & Hudson: 

Londres, 2006, p 37. 

http://designmuseum.org/design/r-buckminster-fuller
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até se chegar à pré-fabricação global, como referiu Christian Enjolras.
11

 No universo das 

soluções provisórias encontramos os vários campos de refugiados erguidos nesta altura, 

destacando o “Campo de Friedland” (ver fig.4), localizado perto de Göttingen, na Alemanha, 

hoje transformando num museu, organizado em 1945 pelo comando Inglês de ocupação da 

Alemanha, como refere Doris Buhlau
12

 e que, apesar de concebido como instalação 

temporária, foi ocupado até ao final do século XX. Outro exemplo, bem ilustrado em várias 

fotografias da reconstrução da cidade de Le Havre, de Perret (ver fig.5), são os abrigos em 

madeira construídos por equipas americanas desde os primeiros momentos da reconquista, 

como salientou Christian Enjoras
13

. O plano Marshall permitiu igualmente concretizar um 

plano de realojamento da população rural, coordenado pelo governo grego, contabilizando a 

produção de 200.000 casas evolutivas, referiu Daniel Spruth.
14

 

 

Os dois modelos que polarizaram as discussões em relação ao processo e forma de 

reurbanização foram por um lado as tipologias pré-fabricadas, integradas numa lógica de 

cidade-jardim, e os grandes conjuntos de blocos de habitação coletiva. 

Um conjunto de exposições, realizadas nos meados da década, apresentou as hipóteses que 

materializavam o primeiro modelo. Por exemplo, a exposição de casas pré-fabricadas para a 

cidade de Berlim, promovidas pelas três forças ocupantes: Francesa, Americana, Inglesa, 

mencionou Barry Bergdoll.
15

 Ou a exposição realizada no “Grand Palais”, em Paris, sobre 

técnicas americanas de construção, uma coprodução do “Ministére de la Reconstruction et de 

l'Urbanisme e da National Housing Agency e do Office of War Information” (ver fig.6/7/8). Em 

boa parte, propaganda à tecnologia e indústria americana, com novos sistemas construtivos e 

dispositivos tecnológicos – “nouveaux matériaux (isolation thermique: fibres de verre; 

panneaux de liège expansé-pur; panneaux en paille comprimée; etc.), les éléments de 

construction préfabriqués, la préfabrication intégrale”.
16

 No ano seguinte, a "exposition 

internationale de l'urbanisme et de l'habitation", reunia catorze países, onde se apresentavam 

vários modelos de casas pré-fabricadas para a classe média, declarou Jacques Lucan.
17

  

 

Também o movimento “Deutscher Werkbund”, nas primeiras décadas depois da 2.ª Guerra 

Mundial recorreu às exposições de habitações-modelo, construídas à escala real e 

devidamente mobiladas, que deviam educar o público para as novas formas de habitar, 

                                                        
11 Christian Enjolras, “Jean Prouvé: les maisons de meudon : 1949-1999”, Éditions de la Villette: Paris, 2003, pp.15-16.  
12  Doris Buhlau, disponivel em http://www.dw.de/1945-campo-para-acolher-refugiados-e-ex-prisioneiros-de-guerra-alem%C3%A3es/a-643602 

(24-05-2014). 
13 Christian Enjolras,“Jean Prouvé : les maisons de meudon : 1949-1999”, Éditions de la Villette: Paris, 2003, p.16. 
14 Daniel Spruth, Niloufar Tajeri, “Wohnen/Housing”, in: AA.VV., “ARCH + 211/212: Think Global Build Social”, Berlim, 2013, p.119. 
15 Barry Bergdoll (ciclo de conferências), "Out of Site in Plain View: A History of Exhibiting Architecture since 1750", 2012. 
16  AA.VV., “Les rendez-vous du patrimonie: Exposition des techniques américaines de l'habitation et de l'urbanisme”, disponível em 

http://www.territoires.gouv.fr/1946-exposition-des-techniques-americaines-de-l-habitation-et-de-l-urbanisme (23/05/2014). 
17 Jacques Lucan, “Architectures en France (1940-2000)”, Le Moniteur: Paris, 2001, pp. 37-39. 

http://www.dw.de/1945-campo-para-acolher-refugiados-e-ex-prisioneiros-de-guerra-alem%C3%A3es/a-643602
http://www.territoires.gouv.fr/1946-exposition-des-techniques-americaines-de-l-habitation-et-de-l-urbanisme
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recorrendo à presença de figurantes que encenavam o modo de vida correto para os vários 

ambientes domésticos. A exposição “Wir bauen ein besseres Leben”, de 1952, como referiu 

Winfried Nerdinger
18

, foi o caso mais mediático desta estratégica de propaganda. 

 

A ideia de produção industrial de habitações, com objetivo de tornar mais eficaz e barata a 

sua construção, não era nova, como já anteriormente referimos. Ainda durante a guerra, o 

arquiteto francês Jean Prouvé desenha um abrigo para uso militar empregando 

essencialmente o ferro como material construtivo. A potencialidade deste modelo como 

habitação de emergência acaba por ser reconhecido pela revista “Architecture d'aujoud'hui”, 

que publica em 1945 a Maison 8x12 (ver fig.9), projetada pelo arquiteto francês Jean Prouvé 

em conjunto com o arquiteto francês Pierre Jeanneret. Este projeto conhece alguns 

melhoramentos durante alguns anos mas, por fim, como adverte Christian Enjolras
19

, é 

abandonado, em favor das soluções com estrutura em betão armado.  

O mesmo sucedeu com as “Movable Boxes”, do arquiteto francês Yona Friemann, cujo 

conceito fundamental era a de assegurar tipologias mínimas que podiam ser transformadas 

pelos próprios ocupantes através da deslocação das divisórias interiores modulares assim 

como do mobiliário e das redes de abastecimento, como referiram Daniel Spruth e Niloufar 

Tajeri.
20

 

 

Por oposição à tipologia de pré-fabricação e unifamiliar, Le Corbusier criou uma solução de 

habitação coletiva de grande escala que, a partir do exemplo pioneiro da “Unité d'Habitation 

de Marseille”
21

 (ver fig.10), foi aplicada em várias cidades europeias. No entanto, o seu custo 

era proibitivo para quem vivia em situações de marginalidade absoluta e estes edifícios 

acabaram por ser ocupados exclusivamente por famílias da classe média. 

 

A falência destes programas de raiz modernista levou ao descrédito na capacidade dos 

governos em solucionar os problemas da habitação. Em paralelo, começa a questionar-se 

também a responsabilidade social da atuação do arquiteto, a sua capacidade de redesenhar 

modelos e rever metodologias de ação. O debate invade a profissão. Defende-se então o papel 

arquiteto, não só como criador de formas mas também de circunstâncias, capaz de influenciar 

as decisões políticas e o planeamento, salientou Kate Stoh.
22

 

Os movimentos de ajuda voluntária surgem como resposta a estes desafios. Desenvolvem-se 

novas premissas de trabalho que procuram, em vez assumir todo o processo de construção, 

                                                        
18  Winfried Nerdinger, “Deutscher Werkbund, 100 anos de Arquitetura e Design na Alemanha”, VG Bild-Kunst: Bona, 2008, pp.51-52. 
19 Christian Enjolras, “Jean Prouvé: les maisons de meudon: 1949-1999”, Éditions de la Villette: Paris, 2003, pp. 18-19. 
20 Daniel Spruth, Niloufar Tajeri, “Wohnen/Housing”, in: AA.VV., “ARCH + 211/212: Think Global Build Social”, Berlim, 2013, p.119. 
21 Xavier Monteys, “Le Corbusier: Obras y proyectos”, GG: Barcelona, 2005, p.149 
22 Kate Stohr, “100 Years of Humanitarian Design”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn”, Thames & Hudson: 

Londres, 2006, p.42. 
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encarar a hipótese de implantação de sistemas cooperativos entre os agentes públicos e os 

utentes em programas de apoio à autoconstrução. Um dos marcos deste paradigma foi o 

trabalho desenvolvido por Hassan Fathy no Egito. Bastante influenciado pela arquitetura 

tradicional em adobe, que ele considerava o meio mais sustentável de construção, para este 

arquiteto os sistemas pré-fabricados de produção em massa não tinham nada a ver com o 

contexto cultural e económico do pais. O técnico devia assumir a postura de um consultor ao 

serviço das aspirações das comunidades, aproveitando os métodos e materiais de construção 

locais. A cidade de Nova Gourna (ver fig.11), projeto de 1946, foi desenhada para que os 

próprios habitantes pudessem construir as suas casas, assim como os equipamentos públicos 

(a mesquita, uma escola, um teatro). No entanto, Fathy confrontou-se desde o início com o 

desinteresse da população em envolver-se num processo de autoconstrução, o que obrigou à 

contratação de mão-de-obra externa. Para além de pretenderem que as habitações lhes fossem 

fornecidas já concluídas, os habitantes aspiravam a outros modelos arquitetónicos onde 

pudessem concretizar um estilo de vida moderno. No final, a população recusou-se a mudar 

para a nova cidade. O próprio governo reconhecia que houve algum excesso de paternalismo 

e otimismo no processo que levaram ao desperdício de tempo e dinheiro. Apesar de tudo, para 

Fathy, esta experiência permitiu-lhe escrever, cerca de vinte anos mais tarde, o livro 

"Arquitectura para os pobres"
23

 (ver fig.12), o qual teve enorme impacto na consolidação de 

metodologias de projeto e construção "by the poor for the poor". 

 

Um período marcado pelo aparecimento de programas que proclamam o envolvimento 

comunitário, utilizando metodologias participativas de projeto. Estas ideias foram defendidas 

por alguns arquitetos como o italiano Giancarlo de Carlo ou o inglês Ralph Erskine, que 

defenderam uma maior responsabilidade dos profissionais em satisfazer as necessidades das 

comunidades, envolvendo-as no processo de trabalho. Como refere Peter Collymore
24

, 

"Erskine considers participation with the eventual users of his buildings a vital part of the 

architects' service to the community. His architectre is based on two fundamental precepts: 

the buildings must be related to the climate and to the people who will inhabit and use them". 

Nos Estados Unidos surge o Community Design Center
25

, em 1969 formado por voluntários 

que, integrados em associações de vizinhança, asseguravam serviços gratuitos de arquitetura. 

A década de 60, marcada pelas abordagens estruturalistas, assinala o desenvolvimento de 

investigações fundamentais sobre construção de habitação social e planeamento urbano. Se 

muitas delas se esgotam numa abstração utopista, outras encontram território de 

experimentação nos contextos de crescimento informal dos países em vias de 

                                                        
23 Hassan Fathy, “Arquitectura para os pobres: Uma experiência no Egipto rural”, Dinalivro: Lisboa, 2009. 
24 Peter Collymore, “The Architecture of Ralph Erskine”, Architext: Londres, 1985. 
25 Comnunity Design Center, disponível em http://www.communitydc.org/about/ (20/05/2014). 
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desenvolvimento. De entre estes autores, destacamos John Habraken, John Turner e Peter 

Land. Habraken, no seu livro mais significativo, “Supports, an Alternative to Mass Housing”, 

de 1961, analisa os efeitos da construção de habitação em massa na Holanda, denunciando o 

défice de participação dos utilizadores e o fraco aproveitamento dos recursos da indústria. 

Neste livro apresenta metodologias para a conceção e construção de casas adaptáveis e propõe 

a separação da dimensão física do edificado entre "support" e "infill", considerando este 

último o campo de liberdade que permite individualizar as habitações através da participação 

dos ocupantes. “Housing for the Million”s
26

 (ver fig.13), para além deste aspeto, realizou 

enquanto diretor da SAR (fundação para a investigação arquitetónica) algumas pesquisas em 

torno do uso de métodos industriais de produção de habitações (ver fig.14).  

 

John Turner desenvolve uma vasta pesquisa focando o estudo das “práticas habitacionais de 

raiz informal”
27

, que marcam, ainda nos nossos tempos, as grandes metrópoles urbanas 

espalhadas um por todo o mundo. Os seus estudos foram conduzidos em ambiente académico 

e consolidados pela participação direta como consultor em inúmeros campos de ação, em 

diferentes geografias e contextos sociais. Inconformista e ativista, Turner pretendeu sempre 

realçar a capacidade e inteligência que as populações demonstram na resolução dos 

problemas habitacionais com que se deparam durante o processo de construção das próprias 

habitações sem recorrem a ajudas externas, como bem revela o subtítulo de um dos seus 

livros mais influentes, “Housing by People: Towards autonomy in building environments” 

(ver fig.15). Neste ensaio, que parte da questão "Who decides what for whom"
28

, o autor 

defende os princípios do auto-governo das comunidades no sentido de garantir a preservação 

da liberdade para construir; a necessidade de economia de energia, de recursos e de meios 

acentuando que "small is beautiful"
29

. 

Dentro desta linha de pensamento surge em 1965 o projeto “PREVI: Proyecto Experimental 

de Vivienda de Lima” (ver fig.16) - que, apoiado pelas Nações Unidas e tendo apresentado 

Peter Land como consultor, procurou a divulgação de processos informais de autoconstrução, 

provocados pelo grande fluxo de pessoas que procuravam uma oportunidade em áreas 

urbanas no Peru, através da construção de habitações sociais de caráter expansivo. No 

prefácio da publicação que relata esta experiência “¡El Tiempo Construye!: Time Builds!”
30

 

(ver fig.17), John Turner anuncia um dos pontos chaves de programação: "que la vivienta es 

una actividad y un vehículo para el desarrollo pessoal y comunitario".
31

 Desta forma, "es 

necesario superar el enfoque tradicional de la vivienda como una simples solución a un 

                                                        
26 John Habraken, Housing for the millions: John Habraken and the SAR (1960-2000), NAi Publishers: Roterdão, 2000, p.8. 
27 José António Bandeirinha, “O processo Saal e a arquitectura no 25 de Abril de 1974”, Imprensa da Universidade: Coimbra,  2007, p.44. 
28 John Turner, “Housing by people: Towards autonomy in building environments”, Marion Boyars: Nova Iorque, 1991, p.11. 
29 John Turner, “Housing by people: Towards autonomy in building environments”, Marion Boyars: Nova Iorque, 1991, p.155. 
30 García-Huidobro, Fernando, Diego Torres, Nicolás Tugas, “¡El Tiempo Construye!: Time Builds!”, GG: Barcelona, 2008. 
31 John Turner, “Prefacio” in: AA.VV., “¡El Tiempo Construye!: Time Builds!”, Barcelona, GG: Barcelona, 2008, p.6. 
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problema de precariedade de las condicionaes de vida"
32

. Para que as intervenções possam 

garantir a inversão do ciclo de degradação, devem assumir, como ponto de partida, uma dupla 

abordagem: "la casa-artefacto de renta y el proyecto urbano comunitario, donde cada une de 

ellos apunta a añadir valor tanto a la casa como al barrio".
33

 

 

Durante a década de ‘80 e ‘90, os movimentos de apoio à construção de habitação alastram 

por todo o mundo, fixando os seus esforços em países do então designado Terceiro Mundo. 

Em muitas situações, cruzam-se motivações de melhoria dos processos construtivos através 

de pequenos avanços a nível tecnológico e de sustentabilidade ambiental, aumentando assim a 

resistência dos edifícios a agressões e catástrofes naturais. As modalidades de participação 

foram-se afinando e passam a incluir seminários preparatórios ou workshops de formação 

para leigos. 

Dois momentos foram fundamentais para aumentar a consciência da fragilidade das 

instituições e responder a catástrofes de grande escala e falência dos processos já testados no 

campo do planeamento territorial: os terramotos que devastaram a Cidade do México (ver 

fig.20) e Kobe, no Japão (ver fig.21), em 1985 e 1995 respetivamente. No primeiro caso foram 

mortas 5000 pessoas e 200.000 ficaram desalojadas; no segundo, houve 6000 mortos e 

100.000 desalojados. Se o Japão não se mostrou preparado para responder a este tipo de 

situações e a sua dependência da iniciativa privada para a reconstrução fez atrasar 

enormemente o processo, que se arrastou por dez anos, já na cidade do México foram 

adotadas medidas que se revelaram particularmente adequadas e que permitiram resolver 

quase todas as necessidades em cerca de três anos. Aqui, como referiu Kate Stohr, as 

populações não foram deslocalizadas e um sistema de entreajuda e rentabilização dos meios 

locais permitiu limitar a tragédia social.
34

 

 

 

 

 

Cada vez mais, os profissionais ligados ao projeto e à construção procuram envolver-se em 

programas de ajuda, desenvolvendo projetos ou participando em ações coletivas de caráter 

colaborativo. São hoje inúmeras as propostas apresentadas por arquitetos, por agências 

governamentais ou por associações de caráter humanitário para a criação de abrigos 

inovadores capazes de responder com a maior eficácia possível à infinita complexidade e 

variedade das circunstâncias que em contínuo vão surgindo. 

                                                        
32 John Turner, “Prefacio” in: AA.VV., “¡El Tiempo Construye!: Time Builds!”, Barcelona, GG: Barcelona, 2008, p.156. 
33 John Turner, “Prefacio” in: AA.VV., “¡El Tiempo Construye!: Time Builds!”, Barcelona, GG: Barcelona, 2008, p.156. 
34 Kate Stohr, “100 Years of Humanitarian Design”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn”, Thames & Hudson: 

Londres, 2006, p 51. 
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Um dos relatórios produzidos pelo Banco Mundial em 2004 refere que "the main difference 

between sucess and failure is the degree to wich poor people themselves are involved in 

determining the quality and quantity of the services they receive".
35

 

O Programa das Nações Unidas para os assentamentos humanos é uma agência criada em 

1978 e sedeada no Quénia. Em 2001 passa a designar-se “UN-Habitat”
36

 mas mantém a 

missão original, de promover a construção de cidades social e ambientalmente sustentáveis e 

de fornecer habitação para todos. Para concretizar estes objetivos, desenvolve inúmeras 

atividades em parceria governos e autoridades locais, ONG’s e com grupos da sociedade civil. 

Dos principais programas de trabalho dos últimos anos contam-se o “Access to Land and 

Housing for All”, focados em países como o Gana, o Nepal ou a Tanzânia, o “Slum 

Upgrading and Slum Prevention Programme, Adequate Housing for All Programme”, que 

procura colmatar as lacunas habitacionais em territórios problemáticos, ou o “From crisis” to 

opportunity que pretende fornecer respostas em situações de desastre ou conflito. 

A associação “Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)”
37

, criada em 

2006, conta com representações de quarenta e um países, para além da parceria com o banco 

mundial. Possui um centro de investigação a que chamam “GFDRR Lab” e publicaram, em 

2010, um manual com o intuito de auxiliar as organizações envolvidas na reconstrução de 

comunidades pós desastre: "Safer Homes, Stronger Communities: Handbook for 

reconstructing after natural Disaster"
38

. 

 

“Make it right”
39

 é também uma organização não-governamental cuja missão é a construção 

de habitações para comunidade carenciadas aplicando princípios de sustentabilidade 

ambiental e autossuficiência energética. Um dos seus trabalhos paradigmáticos é o conjunto 

de centro e cinquenta habitações para os desalojados do furação Katrina, em Nova Orleans.  

Convergente nos seus objetivos com a “Make it Right”, a organização "Architecture for 

Humanity" tem publicado vários livros, tais como, "Design Like You Give a Damn: 

Architectural Responses to Humanitarian Crises"
40

 e "Design Like You Give a Damn (2): 

Building Change from the Ground Up"
41

, sob a forma de coletâneas de projetos 

paradigmáticos desenvolvidos em todo o mundo. Para além do tema do abrigo, procura 

apresentar exemplos de equipamentos de saúde, educação, infraestruturas e planeamento.  

 

                                                        
35 Kate Stohr, “100 Years of Humanitarian Design”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn”, Thames & Hudson: 

Londres, 2006, p 52. 
36 UN-Habitat, disponível em http://unhabitat.org/ (23/05/2014). 
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Em 1993 surge o programa “Rural Studio” criado por DK Ruth e Samuel Mockbee, que 

integra a vertente educacional através da participação de estudantes de arquitetura, 

possibilitando-lhes uma experiência prática ao mesmo tempo que ajuda as populações mais 

necessitadas de Hale Country - Alabama na construção das novas habitações. Para isso, e 

segundo Andrew Freear e Elena Barthel
42

, é importante viver onde trabalhamos e 

envolvermo-nos com as comunidades, ajudando-nos no desenvolvimento de projetos mais 

adequados. Até aos dias de hoje o “Rural Studio” desenvolveu mais de 150 projetos e 

instruiu mais de 600 “Citizen Architects”
43

. As experiências desenvolvidas durante os 20 

anos de existência da instituição deram origem ao livro “Rural Studio at Twenty: Designing 

and Building in Hale Country, Alabama”.
44

 

 

O crescimento da rede institucional é acompanhada pelo contínuo aumento da participação 

voluntarista de profissionais ligados à área do projeto e da construção denunciam uma maior 

consciência e comprometimento das sociedades com os problemas humanitários e as 

desigualdades sociais. A resposta aos desafios tem promovido a alteração de paradigma da 

cultura disciplinar, visível na crescente procura de partilha de informação e de trabalho em 

regime colaborativo e participativo, convocando a gradual diluição das autorias individuais 

em favor dum maior enfoque sobre as necessidades reais dos utentes em prol do incremento 

da qualidade dos resultados. 

No ano de 1994 surge a “Humanitarian Pratice Network”
 45

, um fórum global que permite a 

profissionais ligados aos setores da ajuda humanitária a partilha das suas experiências, 

aprendendo através da análise das experiência dos outros.  

Alguns destes profissionais atuam a partir de lógicas comerciais que caraterizam o 

funcionamento das empresas projetistas nos contextos das economias liberais. Como é o caso 

do arquiteto chileno Alejandro Aravena ou o arquiteto japonês Shigeru Ban (Pritzker 2014), 

cuja postura lhes assegura a presença não só nos circuitos do “star system”, como também 

em contextos de grande escassez de meios. Este facto tem dado grande projeção aos projetos 

realizados pelos dois arquitos em situações de emergência, contribuindo para tornar o tema 

mais popular e reconhecido no seio da classe profissional.   

Em muitos dos projetos que desenvolve para situações de catástrofe, Shigeru Ban aspira à 

criação de melhores condições de habitação, num sentido amplo, para as populações que 

ficaram particularmente desfavorecidas e vulneráveis. A sua capacidade de integrar no projeto 

dados de grande complexidade e de transformar os constrangimentos em possibilidades tem-

                                                        
42 Andrew Freear, Elena Barthel, “Rural Studio at Twenty: Designing and Building in Hale Country, Alabama”, Princeton Press: Nova Iorque, 2014, 

p.16. 
43 Rural Studio, disponível em http://www.ruralstudio.org/about/purpose-history (23/05/2014). 
44 Andrew Freear, Elena Barthel, “Rural Studio at Twenty: Designing and Building in Hale Country, Alabama”, Princeton Press: Nova Iorque, 2014. 
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lhe promovido abordagens inovadoras e criativas das necessidades mais primárias do ser 

humano. De entre estas aponta, para além dos fatores biológicos, algumas funções culturais: 

mesmo em áreas atingidas por desastres naturais, como arquiteto quer criar edifícios belos. 

Tenciona emocionar as pessoas e melhorar as suas vidas. Tal como refere Shigeru Ban
46

, sem 

esta intenção não seria possível criar arquitetura com conteúdo ao mesmo tempo que se 

desenvolve um serviço para a sociedade. Em 1995 Shigeru Ban cria a sua própria ONG, 

intitulada “VAN: Voluntary Architects Networks” (ver fig.??), com o intuito de continuar a 

promover a assistência humanitária na área da construção. Deste trabalho resultou a 

publicação do livro “Voluntary Architects Networks”
47

, onde são relatadas as suas 

experiências em projetos desenvolvidos enquanto docente  na “Keio University Tóquio”, e 

também os projetos de cariz social, desenvolvidos para as populações mais carenciadas, 

vítimas de desastre naturais ou sociais.  

 

A empresa “Elemental”
48

, coordenada pelo arquiteto chileno Alejandro Aravena, tem 

desenvolvido inúmeros projetos de habitação económica em ambiente participativo, 

procurando integrar utentes, construtores e autoridades locais no desenho de soluções capazes 

de se adaptarem eficazmente às circunstâncias. A persistência e continuidade da investigação 

tem permitido afinar as metodologias de trabalho nas diferentes fases do processo, desde o 

momento da avaliação das necessidades e dos recursos às várias fases de projeto e de 

construção. Incremento da eficácia e economia da construção, reduzindo os custos e tempos 

de produção recorrendo tanto a elementos construtivos pré-fabricados como à capacidade dos 

futuros ocupantes com os conhecimentos técnicos e práticos para que possam, eles próprios, 

proceder à transformação das habitações. Um dos seus projetos mais conhecidos, a “Quinta 

Monroy” recorre a uma solução evolutiva, que dentro de um quadro predefinido, permite a 

expressão individual das necessidades de cada uma das famílias. Consciente da fragilidade 

das estruturas económicas e sociais, o trabalho deste arquiteto persegue um desejo de 

operatividade real que evita contestar o sistema político na globalidade, sem rejeitar as 

expressões culturais daqueles para quem as soluções se destinam. Em 2012 lançada o livro 

“Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”
49

, onde são narradas a 

experiencia de todo o processo “Elemental”, “desde sus comienzos como una iniciativa 

académica orientada a mejorar la calidad de la vivenda social, hasta  los proyectos a escala 

de ciudades completas”.
50
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Após a exposição do contexto Internacional, olhemos agora para o contexto Nacional.  

Em Portugal, a investigação em torno da habitação e de processos de desenho participativos 

têm oportunidade de concretização a partir do 25 de Abril de 1974. A experiência do “SAAL” 

(Serviço de Apoio Ambulatório Local), projeto arquitetónico e político com bases numa 

arquitetura de participação em Portugal, teve um papel importante na história da arquitetura 

portuguesa e conheceu ampla divulgação mediática em toda a Europa. Apesar de ter sido 

diminuto em concretizações, uma vez que o programa foi encerrado ao fim de um ano e meio 

num clima de grande conflito de interesses, foi capaz de promover um amplo debate em torno 

das metodologias de projeto, dada a riqueza e diversidade dos contextos de trabalho. Todo o 

processo pode ser consultado na publicação “O Processo Saal e a Arquitectura no 25 de Abril 

de 1974”, da autoria do Arquiteto José António Bandeirinha.
51

 

Mais recentemente, vem-se assistido, em Portugal, à formação de coletivos que procuram 

retomar práticas participativas, orientando-se frequentemente para exercícios de voluntariado 

em contextos de crise. A associação "Arquitetos sem fronteiras Portugal"
52

, formada em 

2011, tem como objetivo colaborar com comunidades desfavorecidas na superação da 

precariedade, orientando o apoio para o projeto de arquitetura ou para o planeamento no 

sentido de garantir a possibilidade real de contribuir para a melhoraria das condições de vida 

duma população altamente carenciada. Nesta linha de pensamento surge a organização sem 

fins lucrativos “Adobe for women”
 53

 composta pelos coletivos de arquitectos “Blaanc”, 

Caeiro Capurso, em parceria com o arquitecto mexicano Juan José Santibañez. Esta 

organização, tal como os próprios referem
54

, “tem como objectivo contribuir para uma 

utilização mais humana e sustentável dos recursos do planeta, ao mesmo tempo que recupera 

técnicas de construção tradicionais e o uso de materiais locais como a terra e os tijolos de 

adobe”
55

, para os mais desfavorecidos, “através da sua participação em todas as fases de 

projeto”. 

Entramos assim num campo ação orientado para a criação de redes de trabalho colaborativas 

que questionam a imagem do autor individual. Neste início do século XXI, a ideia de 

participação regressa, já sem a carga revolucionária do ano de 1975, evoluindo para um 

modelo de construção de redes relacionais entre organizações comunitárias e governamentais.  
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54 Adobe for Women, disponível em http://www.adobeforwomen.pt/p/sobre.html (10/07/2013). 
55 Adobe for Women, “Geração Z”, in: “Traço: Arquitectura e Design nº1”, Abril-Junho 2011, p.23. 

http://www.asfint.org/ASF-Members/arquitectos-sem-fronteiras-portugal
http://eng-adobeforwomen.blogspot.pt/
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Quando falamos de arquitetura de ajuda pós-catástrofe, um dos pontos mais críticos com que 

se tem de lidar é a falta de espaço adequado para a implantação de abrigos de caráter 

temporário. Nesse sentido, a “falta de espaço”, vai ser o mote que irá abrir este capítulo, 

orientado para questões ligadas ao território. Aqui, vamos expor a problemática em questão, e 

de que forma se pode contornar tais circunstâncias. 

  

A história revela como método resolutivo o emprego de soluções pré-fabricadas, cuja 

simplicidade formal e construtiva é pensada para áreas planas. Estas limitações acabam por 

dificultar a distribuição do número necessário de abrigos em determinada área, contribuindo 

para que sejam distribuídos para áreas territoriais isoladas onde o espaço disponível é 

consideravelmente maior, agrupando-se em acampamentos provisórios, marcados pelo 

crescimento informal, aglomerando abrigos mediante as necessidades. Torna-se por isso 

fundamental procurar soluções capazes de evitar a dispersão geográfica. As características 

físicas que compõem a maioria das soluções temporárias obrigam à procura de terrenos 

planos mais adaptadas para a implantação destas soluções. 

 

Se por um lado a distribuição e montagem dos abrigos tem um caráter urgente, por outro, a 

limpeza das áreas afetadas são processos demorados que dificultam toda esta tarefa. Não 

obstante, existe um projeto que deparado--se com esta problemática encontrou uma forma de 

contornar a situação. Referimo-nos ao “Projeto R (Rubble House)”
 56 

no Líbano (2009) (ver 

anexo 07) desenvolvido pela empresa “IDEAL Sarl Consultants” – o qual apresenta uma 

solução de caráter temporário, construída a partir da reutilização do entulho dos edifícios 

destruídos pelos desastres, utilizando um sistema de parede gabião. Através deste processo 

não foi necessário transportar o entulho das construções destruídas para outros locais. Foram 

construídos os abrigos temporários nos locais de origem das populações afetadas, o que 

contribuiu para preservar a distribuição geográfica das populações, evitando ainda o impacto 

associado a todo o processo da deslocalização, e ainda que as infraestruturas existentes 

ficassem mais danificadas por causa do transporte. 

Isto remete-nos para uma primeira conclusão – a reutilização dos materiais disponíveis no 

local evita não apenas a aquisição de materiais importados, como ainda minimiza o desgaste 

das infraestruturas danificadas com a catástrofe.  

 

                                                        
56  IDEA Sarl, “Project R: The Rubble House”, Líbano, 2008, disponível em http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=644 

(03/09/2013). 

http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=644
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Outra estratégia interessante foi delineada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban com o projeto 

“Container temporary housing”
 57

 no Japão (2011) (ver anexo 19), marcado pela falta de espaço 

adequado necessário para a construção dos alojamentos temporários. 

Este projeto, consistiu na substituição das soluções implementadas pelo governo Japonês, de 

apenas um piso,
 
o que obrigava a grandes extensões de áreas de implantação, para além disso, 

a sua imagem de conjunto estava associada aos acampamentos de refugiados localizados em 

países subdesenvolvidos
58

.  

Como resposta, Shigeru Ban apresentou uma solução habitacional em altura composta por 

contentores de transporte marítimos existentes no local mas já em fim de vida, reutilizando-

os, solucionando assim o problema de falta de abrigos necessários para áreas de implantação 

pequenas.  

A escolha por este material acabou por facilitar o processo de montagem, uma vez que o 

desenho já prevê a sua armazenagem por sobreposição. Desta forma, conseguiu garantir o 

número de habitações necessárias para o espaço disponível.  

 

Para além da capacidade de restringir o número de abrigos necessários a um limite espacial 

muito mais reduzido, as soluções em altura são a que melhor rentabiliza o uso dos solos, pois 

sobreposição de habitações, contribui para um maior índice de construção por m
2
,
59

 libertando 

terreno para a construção de espaços coletivos, tais como área de estacionamentos, instalações 

coletivas tais como mercados, bibliotecas, espaços comunitários, e ainda áreas exteriores de 

lazer. A maior separação entre os blocos aumenta a privacidade entre unidades e a libertação 

de espaço para usufruto coletivo. 

 

Assim sendo, a escolha da tipologia a utilizar deve ser o resultado da equação entre a 

quantidade de abrigos necessários, e a quantidade de espaço disponível para a sua 

implantação.   

 

 

 

 

Após debatermos a problemática da falta de espaço, vamos agora apresentar as lógicas de 

ocupação que estes espaços podem ter e todos os temas que lhe estão intrínsecos. Iremos 

apresentar as várias lógicas de ocupação que se podem tomar: ocupação dos locais de 

                                                        
57 Shigeru Ban, “Container temporary housing”, Japão, 2011, disponível em http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-

temporary-housing/index.html (22/12/2013). 
58 Shigeru Ban, “Arq. Futuro” (Conferência), Rio de Janeiro, 2012, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ (24/02/2014). 
59 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, p.96. 

http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-temporary-housing/index.html
http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_onagawa-container-temporary-housing/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ
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origem, formação de novas comunidades/ assentamentos, e, por último, formar comunidades 

agregadas a outras já existentes. 

 

Comecemos por referir em primeiro lugar que a escolha do lugar detém grande importância, 

uma vez que irá ditar o resultado final. Escolhido o local de implantação, podemos dizer que 

irá emergir uma fase um tanto complexa e demorada, pois estão englobados uma série de 

fatores – se o local escolhido tem ou não proprietário, o que se poderá constituir um 

problema, se está localizado numa zona de risco, aumentando assim a exposição das 

populações a novos perigos (inundações, deslizamentos de terras, entre outras coisas), 

próximo de outras comunidades ou de infraestruturas, e relativamente a este aspeto tem ainda 

que se verificar se mesmo se existirem são suficientes ou se haverá necessidade de construir 

novas.  

Porém, não descartando a importância de todos estes pontos, existe um que julgamos ser 

necessário dar enfâse, falamos da probabilidade do local escolhido conseguir gerar emprego, 

referimo-nos ao seu acesso a oportunidades, fator importantíssimo numa situação pós-

catástrofe. 

Por conseguinte, mais importante que o tamanho do abrigo ou do tipo de revestimento é a sua 

localização. Relativamente a este ponto, Aravena e Lacobelli em “Elemental” referem que 

uma boa localização é o fator mais importante e influente.
 60

 Como uma cidade representa 

uma “rede de oportunidades”, a proximidade que as famílias estabelecem com esta poderá 

significar consequentemente a inclusão nessa mesma rede, traduzindo-se numa superação da 

pobreza. Deste modo, em vez de se entregar uma casa maior, em locais mais baratos 

localizados nas periferias, os esforços devem ser orientados para a entrega de soluções em 

terrenos bem localizados, perto dos meios de subsistência e das redes de oportunidades.  

 

Assim sendo torna-se pertinente compreender as vantagens e desvantagens de algumas 

abordagens que contribuem para a resolução do problema. Segundo Sultan Barakat o 

problema da escolha do lugar subdivide-se em três maneiras possíveis de intervenção: formar 

as comunidades nos seus locais de origem, em assentamentos completamente novos ou 

associadas a outras já existentes.
 61

 Como poderemos depreender seguidamente têm os seus 

benefícios e prejuízos.
 
 

 

Quando nos referimos a abrigos permanentes, se a decisão for acomodar as famílias nos seus 

locais de origem, em detrimento de as deslocar para a periferia onde os terrenos são 

                                                        
60 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, 

p.490. 
61 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.19. 
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significativamente mais baratos, estamos a evitar a concentração das habitações sociais em 

áreas urbanos empobrecidas, incentivando os ressentimentos, os conflitos sociais e a 

iniquidade. Tal se deve, ao afastamento das oportunidades de emprego, educação, transportes, 

cuidados de saúde. 

Aparentemente, este modo de atuação parece ser uma opção mais acertada, pois com isso 

pode-se preservar a distribuição geográfica, social e económica, evitando ainda a sobrelotação 

das áreas menos afetadas e os possíveis conflitos causados pela rejeição por parte tanto da 

população receptora, caso em que se associam a outras comunidades. Nesse sentido, Abbas 

Jha advertiu que poderá fazer mais sentido recuperar e adaptar edifícios em vez de construir 

novos
62

, pois pode-se salvar muitas construções parcialmente danificadas com excelentes 

resultados. Podemos dizer que a reparação garante não só os padrões dos assentamentos pré-

estabelecidos, como ainda possibilita a utilização das infraestruturas existentes. Assim, ainda 

em fase de avaliação deverão ser identificados e registados os danos, quais os edifícios que 

poderão ser recuperados e qual a sua prioridade.  

No entanto, optar por este tipo de solução terá alguma dificuldades referentes à 

disponibilidade do solo e escala da operação.  

Todavia, Aravena e Lacobelli conseguiram encontrar uma resposta eficaz para este problema 

no projeto Elemental “Lo Barnechea”. Relativamente ao problema da disponibilidade do solo 

a solução passou pela escolha dos terrenos localizados nos velhos assentamentos informais. 

Por outro lado, a problemática da escala da operação foi-se resolvendo através de um 

processo de construção progressiva das habitações, ou seja, à medida que o terreno ia ficando 

disponível avançavam para a etapa seguinte. Porém, esta solução só foi possível porque 

aumentaram a densidade da construção. Com isto, o processo de deslocalização provisória foi 

evitado. 

Nesta defesa pela acomodação nos locais de origem surge-nos outro arquiteto, que partilha da 

ideia que resistir no lugar é a solução
63

, Vasco Nobre Lopes. Para ele resistir significa ter a 

capacidade de adaptação constante aos elementos externos. Não resistir significa perder os 

recursos humanos e materiais, contribuindo para a precariedade da vida das gerações futuras. 

Com o projeto para uma habitação social costeira no Chile, Vasco Nobre Lopes tentou dar 

uma resposta de Resistência. A ideia é fazer uma construção única que perdure no tempo e 

que constitua uma economia de recursos. 

 

                                                        
62Abhas K. Jha “Safer Homes, Stronger Communities: A handbook for reconstruction after natural disaster”, The World Bank: Washinston, 2010, 

pág.166. 
63 Vasco Lopes, “ Vasco Nobre Lopes: Ganas de Resistir”, in: “Jornal Arquitectos n.º243”, Ordem dos Arquitetos: Lisboa, Outubro-Dezembro 2011, 

p. 22. 
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Quando a única solução passa pela construção de novos assentamentos, tanto em relação a 

abrigos temporários como permanentes, a escala da intervenção é muito importante
64

, adverte 

Sultan Barakat. Quanto maior o seu tamanho melhor, pois possibilita a criação de novos 

meios de subsistência e, no caso dos permanentes, uma autossuficiência na criação de 

empregos. Desenvolver uma grande escala, com uma elevada concentração de construção, 

acaba por ser ainda a única forma de controlar e rentabilizar os custos associados à construção 

de novas infraestruturas, serviços, entre outras coisas. 

No entanto, em algumas situações, a opção pelos novos assentamentos é inapropriada, 

resultado deum conjunto de fatores donde se destaca, a distância aos meios de subsistência e 

das redes sociais, a exclusão participativa das populações no processo de (re)construção, a 

forma dos assentamentos é socioculturalmente inapropriada, ou os custos associados ao 

processo são demasiado elevados.  

Neste sentido, Abha Jha
65

 apresenta este processo como apenas sendo válido se as áreas dos 

antigos assentamentos forem considerados inabitáveis, estejam de tal maneira fisicamente 

alteradas que se tornam inapropriadas para a construção das habitações, ou por outro lado, se 

for a melhor solução para reduzir a vulnerabilidade das populações.  

 

Por último, Sultan Barakat refere que se agregarmos uma comunidade a outra já existente 

estamos a falar de um uso mais eficiente das infraestruturas.
 66

 A extensão dos assentamentos 

já existentes facilita ainda a integração das populações deslocadas, pois facilmente se 

restabelece os meios de subsistência. No entanto, importa salientar que esta solução é 

adequada para assentamento mais reduzidos. 

 

Independentemente das estratégias de implantação adotadas, o problema comum às três 

opções acima referidas, consiste na perda das relações entre os membros que compõem as 

comunidades afectadas, tão importante para a sobrevivência em situações de emergência ou 

pobreza. Este problema levou ao desenvolvimento do projeto “Shpere” em (2008)
 67

 (ver anexo 

09) da autoria do designer Felix Stark e ao projeto “Home for All” em (2012) (ver anexo 21), da 

autoria do arquiteto japonês Toyo Ito em colaboração com os arquitetos Kumiko Inui, Sou 

Fujimoto, Akihisa Hirata, Naoya Hatakeyama. Apesar de apresentarem programas diferentes, 

ambas as soluções visam restabelecer ou criar novos laços de vizinhança, promovendo o 

convívio através da arquitetura. 

 

                                                        
64 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.19. 
65 Abhas K. Jha “Safer Homes, Stronger Communities: A handbook for reconstruction after natural disaster”, The World Bank: Washinston, 2010, 

p.77. 
66 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.19. 
67 Felix Stark, “Sphere” (2008), disponível em http://intentsmag.com/articles/0409_nw1_sphere.html (05/09/2013). 

http://intentsmag.com/articles/0409_nw1_sphere.html
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Em suma, e tal como podemos constatar ao longo desta exposição, a questão da localização é 

fundamental, pois os abrigos mal localizados cooperam para o aumento do risco dos seus 

ocupantes sofrerem novamente um desastre, enquanto uma boa localização pode reduzir a 

probabilidade de isso voltar a acontecer.
68

 Estamos a falar na tomada de certas opções que 

poderão ditar o sucesso do resultado final. Assim, é necessário debater os benefícios e 

prejuízos antes de tomar qualquer opção. 

 

 

 

 

Após termos desenvolvido os temas referentes à problemática da falta de espaço e das lógicas 

de ocupação, é chegado o momento de debatermos o tema relativo à importância das redes e 

equipamentos. 

 

Em situações de catástrofes, a ONG “Sphere Project” adverte que é fundamental avaliar o 

acesso aos locais, o estado das redes viárias e a proximidade com as centrais de transporte 

para uma boa entrega e assistência humanitária.
 69

 

Porém, antes de avançarmos, é importante deixar ciente que existe uma grande diferença entre 

redes de bens e serviços orientadas para acampamentos temporários ou para as implantações 

permanentes. Se por um lado, nas soluções permanentes, é necessário prever a sua existência, 

- abastecimento e drenagem das águas, tratamento dos resíduos, vias de acesso e 

abastecimento energético - por outro, quando se trata de soluções temporárias esta questão 

não se coloca da mesma forma, acabando diversas vezes por ser tratada de forma um pouco 

leviana, não tendo por isso um papel preponderante na organização espacial, dado o seu 

carácter temporal. Note-se, que na maioria dos casos, os principais problemas de saúde 

existentes nestas situações são provocados pela falta de higiene, derivada da insuficiência de 

água e consumo de água contaminada, como tal, como previne a Sphere Project, é necessário 

ter uma especial atenção no tratamento da rede de distribuição de água.
 70

 

Contudo, tal como é referido ainda pela mesma ONG, em ambos o acesso aos serviços 

essenciais - escolas, estabelecimentos sanitários, áreas de jogos seguras e lugares de reuniões 

comunitárias 
71

- é fundamental para que as famílias retomem rapidamente a normalidade da 

sua vida. Neste sentido, deve-se tentar sempre que possível utilizar as redes e equipamentos 

                                                        
68 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Transitional shelters: Eight designs”, Cruz Vermelha: Genebra, 2011, p.13. 
69 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-2-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-de-asentamientos-humanos/ (09/02/2014). 
70  Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/3-

abastecimiento-de-agua/ (09/02/2014). 
71 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-1-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/ (09/02/2014). 

http://www.spherehandbook.org/es/norma-2-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-de-asentamientos-humanos/
http://www.spherehandbook.org/es/norma-2-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-de-asentamientos-humanos/
http://www.spherehandbook.org/es/3-abastecimiento-de-agua/
http://www.spherehandbook.org/es/3-abastecimiento-de-agua/
http://www.spherehandbook.org/es/norma-1-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/
http://www.spherehandbook.org/es/norma-1-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/
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existentes ou reparadas, juntamente com serviços ou instalações provisórias, consoante o 

necessário. 

 

Veremos de seguida os acampamentos temporários, onde é muito importante ter presente que 

a sua componente temporal tem repercussões diretas na forma como os abrigos se 

apresentam, tal como adverte a Sphere Project, há que ter presente que os acampamentos 

temporários não deverão converter-se em definitivos
72

, e como tal, os serviços básicos 

fornecidos deverão ter esse caráter. Na grande maioria apresentam-se de duas formas: 

recorrendo ao uso abrigos de caracter temporário ou, implementados em edifícios públicos. 

Assim, as características temporárias destas soluções acabam por contribuir para que a 

questão das redes bens e serviços seja colocada um pouco de parte. 

É ainda necessário fazer uma avaliação prévia das ações que se irão desenrolar, de forma a 

rentabilizar os custos. A Cruz Vermelha, defende que a melhor opção nestes casos se centra 

no acolhimento desta famílias carenciadas por parte dos familiares e amigos
73

, essa condição, 

previne a Sphere Project, irá ter consequências diretas no número de infraestruturas 

necessárias.
 74

  

Relativamente a este tema, as Nações Unidas
75

 declararam que por exemplo no caso das 

tendas o seu caráter temporário e portátil contribuem para que se apresentem como abrigos 

desadequados à implantação de redes de serviços - saneamento, canalizações de água, redes 

elétricas – dificultando ainda o desenho do espaço público nomeadamente, infraestruturas, 

espaços comerciais, ou parques infantis. Já no que diz respeito à implementação em edifícios 

públicos, tal como salienta a Cruz Vermelha, é feito um aproveitamento ou melhoramento das 

infraestruturas existentes
76

, e a ação incide essencialmente em dotar os espaços das condições 

básicas para transformá-los em albergues temporários. 

Neste âmbito, o Sphere Project destaca a importância das redes viárias
77

, pois o 

armazenamento e distribuição dos materiais devem ser acessíveis por grandes camiões. Os 

caminhos devem oferecer durante toda a operação um acesso seguro às habitações 

                                                        
72 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-1-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/ (09/02/2014). 
73  Cruz Roja, “Albergues Provisionales”, in: “Albergues Provisionales”, Protección Civil, disponível em www.proteccioncivil.org/documents/ 

11803/22691/Albergues+provisionales.pdf (04/03/2014). 
74 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-1-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/ (09/02/2014). 
75 United Nation, “Tents: A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief”, 2004, p.6 
76  Cruz Roja, “Albergues Provisionales”, in: “Introdución”, Protección Civil, disponível em www.proteccioncivil.org/documents/ 

11803/22691/Albergues+provisionales.pdf (04/03/2014). 
77 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-2-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-de-asentamientos-humanos/ (09/02/2014). 
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particulares e instalações comunitárias, incluindo estabelecimentos sanitários e escolas. 

Referem ainda, que sempre que seja necessário, deve-se instalar iluminação artificial. 

Posto isto, pode-se dizer que a circunstância temporal, na grande maioria, não propicia a 

construção de redes de qualidade. Nos acampamentos temporários muitas vezes não existe 

saneamento, e o fornecimento de água é feito através de depósitos comunitários, onde cada 

pessoa terá que se deslocar de modo a recolher a água necessária para cozinhar ou beber, 

tendo ainda que se deslocar a banhos e instalações sanitárias públicas. 

Contudo, dizer que nunca existe qualidade nem sempre é uma verdade, pois consegue-se 

atingir um certo nível quando os abrigos temporários se localizam nos velhos locais do 

assentamento. Neste caso, é feito um reaproveitamento e melhoramento das infraestruturas 

existentes. Contudo, dada a circunstância nem sempre é fácil trazer os serviços básicos até às 

habitações. 

 

Quando falamos em implantações permanentes, a forma de intervir é muito diferente, sendo 

que podem ainda assumir diversas formas, consoante a sua inserção se realize em zonas rurais 

e isoladas, ou área urbanas. Segundo Abha Jha, algumas infraestruturas, tais 

como  abastecimentos de água, drenagem, tratamento, saneamento, estradas de acesso, 

abastecimento de energia e sistemas de comunicação, devem estar previstos no projeto das 

habitações, mesmo que estes não sejam construídos de imediato.
78

 

Antes de avançarmos é pertinente referir, que podemos estar a falar em implantações 

permanentes ao mesmo tempo que falamos de infraestruturas temporárias, pois tal como 

adverte a Sphere Project, quando a reparação ou construção de edifícios públicos depende do 

desenho de novos planos, podem ser necessárias infraestruturas provisórias para promover 

instalações a curto prazo.
79

 

 

Quando falamos na inclusão de redes de bens e serviços em áreas rurais ou isoladas, a sua 

distribuição torna-se mais complicada, uma vez que a distância entre as habitações pode 

tornar a sua construção demasiado dispendiosa, podendo comprometer uma boa execução de 

todo o projeto de intervenção.  

                                                        
78 Abhas K. Jha “Safer Homes, Stronger Communities: A handbook for reconstruction after natural disaster”, The World Bank: Washinston, 2010, 

p.163 
79 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-1-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/ (09/02/2014). 

http://www.spherehandbook.org/es/norma-1-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/
http://www.spherehandbook.org/es/norma-1-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/
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Por conseguinte, apuradas estas dificuldades, a solução poderá passar pela aplicação de 

sistemas energéticos eficientes que retiram partido dos recursos naturais disponíveis in loco, 

tais como: utilização de painéis solares que convertem a energia do sol em energia elétrica; 

criação de depósitos de água que recolhem as águas da chuva para banhos, cozinha e regas, 

diminuindo assim a dependência de fornecimentos externos; utilização de fogões artesanais 

alimentados a lenha que evitam a necessidade de abastecimento de gás e uso elétrico; e 

utilização de sistemas tradicionais de saneamento donde salientamos o “banho seco”. Este 

último, segundo as Blaanc, consiste num “sistema que se utiliza nas instalações sanitárias 

onde, em vez de se utilizar descargas ou sistemas de esgotos evita a utilização criação de 

uma sistemas de esgotos, se armazena fezes e urina, transformando-as num produto para 

nutrir o solo. É chamado seco porque não utiliza água, não a desperdiça e evita contamina-

la”.
80

 Todos estes processos de grande eficiência ecológica podem ser encontrados no projeto 

“Adobe For Women”
 81

(ver anexo 20).
 
 

 

Nas áreas urbanas a criação de infraestruturas tem outras preocupações, nomeadamente a 

preocupação com o desenho urbano, a construção de espaço público. A título de exemplo, 

falaremos do projeto “La Casa-Acueducto” (ver anexo 23) dos arquitetos Aravena e Lacobelli, 

que segundo os mesmos teve na sua essência repensar o desenho dos serviços básicos
82

 – 

levar a água potável e a rede elétrica através de uma viga oca resistente – trata-se da criação 

de uma supraestrutura (acima do nível da terra) que serve como substituta às vulgares 

infraestruturas. Todavia, importa salientar que a solução apenas é apropriada para construção 

em banda. Este projeto torna-se muito interessante na medida em que funciona como um 

grande auxílio no desenho urbano, pois o facto de permitir o crescimento das árvores, 

evitando assim que as companhias elétricas façam a poda, contribui para a criação de locais 

mais confortáveis e agradáveis, tanto a nível paisagístico como ambiental – esta capacidade 

acaba por ser ainda uma mais-valia em locais que detêm elevadas temperaturas, e que a 

criação de sombras é um fator muito importante no desenho do espaço público. Para além 

destes benefícios, a sua forma permite-nos referir outra das funções que lhe está intrínseca, 

trata-se do seu potencial para definir limites de propriedade, principalmente em processos de 

habitação evolutiva.  

Como podemos constatar perante os exemplos acima referidos, a forma de intervir num 

território pode ser muito diferente, a questão das infraestruturas pode tomar contornos muito 

                                                        
80  BLAANC, “Adobe for Women” (México, 2011), disponível em http://www.adobeforwomen.pt/p/projecto-2010.html (10/04/2014). 
81  BLAANC, “Adobe for Women” (México, 2011), disponível em http://www.adobeforwomen.pt/p/projecto-2010.html (10/04/2014). 
82 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, 

p.482. 

http://www.adobeforwomen.pt/p/projecto-2010.html
http://www.adobeforwomen.pt/p/projecto-2010.html
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diversificados mediante o tipo de local onde se está a intervir, seja rural ou urbano. Todavia, 

embora distintos, existe algo que os une, pois perseguem o mesmo pressuposto, encontrar 

uma abordagem que responda da forma mais eficiente possível aos problemas infraestruturais 

apresentados. Tal como refere a Sphere Project, todas a intervenções, sejam elas provisórias 

ou permanentes, devem cumprir diversas normas - abastecimento de água, saneamento e 

higiene, saúde, educação.
 83

 

  

                                                        
83 Sphere Project, “Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitária”, disponível em www.spherehandbook.org/es/norma-1-

sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/ (09/02/2014). 

http://www.spherehandbook.org/es/norma-1-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/
http://www.spherehandbook.org/es/norma-1-sobre-alojamiento-y-asentamientos-humanos-planificacion-estrategica/
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Vamos dar início a este novo capítulo, intitulado “Unidades”, debatendo o tema dos abrigos 

temporários, muito importantes numa situação pós-catástrofe, dada a necessidade de resposta 

rápida ao problema de falta dos mesmos. Perante tais circunstâncias é imperativo que sejam 

executadas construções temporárias para um período de tempo reduzido, enquanto se planeia 

e executa a solução que vier a ser implementada no sentido da solução definitiva do 

alojamento das pessoas vitimadas pela catástrofe. 

Neste capítulo optou-se por subdividir as construções de natureza temporária em "abrigos de 

emergência" e "abrigos transitórios" por serem estas as designações mais comuns 

presentes nas várias referenciações bibliográficas destacadas nesta dissertação, e por 

conformar variações distintas, quanto às suas caraterísticas, que adiante se discriminarão. 

 

De facto, a emergência das soluções para obstar a situação crítica das comunidades em 

contexto de calamidade reduzem decisões a duas possibilidades de resposta rápida de 

construção, conhecidos como sistemas standardizados e industrializados de produção e o 

sistema “low-tech”. A ideia é que, em situações de calamidade, se construa aceleradamente, 

eficazmente e a custo muito reduzido. A este propósito refere “IFRC” que quanto mais 

complexos forem os abrigos temporários, mais recursos humanos serão necessários para os 

construir, e mais dinheiro será despendido, podendo levar a um atraso significativo na entrega 

tornando tardia a distribuição dos abrigos, inutilizando a sua eficácia e desperdiçando 

recursos financeiros disponíveis para a conclusão definitiva do problema habitacional que se 

pretende resolver.
 84

 

 

A utilização de sistemas standardizadas e industriais de fabrico permitem reduzir 

substancialmente o tempo de construção das unidades habitáveis, garantindo maior fiabilidade 

e qualidade dos produtos. Este processo, ao assegurar a separação, no tempo e no espaço, dos 

momentos de desenho/produção e de distribuição/implementação, permite contornar os 

constrangimentos que algumas situações de catástrofe provocam ao nível da capacidade de 

resposta da indústria da construção local. Este tipo de solução requer condições de produção 

muito sofisticadas e complexas do ponto de vista industrial, fazendo divergir o local de 

                                                        
84 International Federation of Red Cross Red Crescent Societies, “Timeliness and construction speed”, in: Transitional Shelters: Eight designs, 

IFRC: Genebra, 2011, disponível em  http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20Shelters-Eight%20designs-EN-LR.pdf 

(04/03/2014). 

http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20Shelters-Eight%20designs-EN-LR.pdf
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produção (normalmente em países muito industrializados) do local de implementação (zonas 

de catástrofe com insuficiência de todo o tipo de recursos) 

A utilização de abrigos industrializados prontos a instalar contribui, segundo apresentam 

Peter Hubner e Frank Huster para a simplificação e redução dos processos construtivos da 

obra, e para a diminuição nos gastos associados à sua coordenação tanto mais que, em 

princípio, o trabalho de montagem é da responsabilidade das empresas fabricantes que enviam 

os seus funcionários para o terreno.
85

 Tal como refere Bruce Lebel uma das condicionantes 

deste tipo de programa, ao nível da fase de conceção, prende-se com a otimização das formas 

de arrumação, de transporte e montagem no local, atendendo aos custos das operações de 

logística.
 86

 Soluções de transporte mal pensadas tornam-se dispendiosas por obrigar, 

nomeadamente, a recorrer a transporte difíceis de encontrar nos locais afetados, supondo-se 

possível a sua circulação pelas vias de comunicação disponíveis nos cenários de catástrofe 

onde deverão ser instalados, circunstância nem sempre garantida pela degradação das redes 

viárias na pós-catástrofe.  

 

Os sistemas “low-tech” consistem, segundo Belinda Tato e Jose Luis Vallejo, na 

simplificação dos processos de produção dos elementos de construção, de edificação, e de 

manutenção, sem recurso a industrias sofisticadas.
 87

 Trata-se de soluções que apesar de não 

abdicarem das tecnologias, optam preferencialmente por sistemas de construção simples
88

, de 

fácil execução, recorrendo a materiais, ferramentas e recursos humanos disponíveis nos locais 

de intervenção, o que as torna em soluções bastante pertinentes para situações de desastre. 

Neste tipo de construções temporárias, os sistemas de montagens não necessitam de mão-de-

obra especializada permitindo o aproveitamento de todos os recursos humanos disponíveis 

nos locais de intervenção e facilitando a formação de equipas de trabalho, condição também 

importante para a normalização das vidas das pessoas desalojadas.
89

  

 

Em comum, estes dois subsistemas de soluções temporárias de alojamento de populações 

desalojadas devem, de acordo com o que Geoffrey Wright apresenta, permitir que as 

tecnologias utilizadas ofereçam soluções de grandes escalas (sejam tecnologias locais, sejam 

importadas.
90

  

 

                                                        
85 Peter Hubner, Frank Huster, “Adaptabilidad económica por medio de la construcion industrial”, in: Frei Otto, “Arquitectura Adaptable”, GG: 

Barcelona, 1979, p.192. 
86 Bruce Lebel, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn”, Thames & Hudson: Londres, 2006, p.66. 
87 Belinda Tato, Jose Luis Vallejo, “Shigeru Ban: Arquitectura de emergência”, Fundación Caja de arquitectos: Barcelona, 2011, p.16. 
88 Belinda Tato, Jose Luis Vallejo, “Shigeru Ban: Arquitectura de emergência”, Fundación Caja de arquitectos: Barcelona, 2011, p.16. 
89 Belinda Tato, Jose Luis Vallejo, “Shigeru Ban: Arquitectura de emergência”, Fundación Caja de arquitectos: Barcelona, 2011, p.16. 
90 Geoffrey Wright, “Prótotipos de refúgios de urgência”, in: Frei Otto, “Arquitectura Adaptable”, GG: Barcelona, 1979, p.223. 
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A prioridade dada à resolução imediata do problema de alojamento na sua variante temporária 

incute, mesmo recorrendo à utilização de materiais e de mão-de-obra local, práticas de 

construção que não valorizam o desenvolvimento de boas práticas construtivas e o 

melhoramento ou desenvolvimento das economias locais, através da criação de postos de 

trabalhos e novas industrias, tal como admite Enrique Abascal García.
91

 

Outro dos problemas associados a este tipo de soluções de carácter temporário é que tendem a 

tornar-se definitivas, quer seja pelo grande investimento que é feito utilizando uma parcela 

considerável do orçamento existente nesta fase inicial, a ponto de comprometer o 

investimento disponível para a sua resolução permanente, quer seja pela adaptação das 

populações afetadas aos abrigos, conformando-os com a situação.  

 

Como resposta aos problemas enunciados anteriormente, as Nações Unidas defendem que 

estes abrigos não devem ser muito confortáveis, desmotivando assim a permanência das 

pessoas por períodos de tempo muito alargados, levando-os dessa forma a retomar os seus 

anteriores modos de vida e sem que se acomodem, em definitivo, a uma vida que devia ser 

marcada pela transitoriedade, apresenta Shigeru Ban.
92

 Para Enrique Garcia, esta falta de 

conforto é mais evidente nos abrigos de emergência, apesar da duração média de um 

acampamento deste tipo ser de sete anos.
93

 Por melhores que possam ser as estratégias 

aplicadas no sentido de garantirem a precariedade, estes abrigos invariavelmente acabam por 

durar mais tempo do que o inicialmente previsto.    

 

Além dos fatores acima referidos, a duração das construções, segundo Shigeru Ban
94

 

dependem da relação de afetiva estabelecida entre o utilizador e o objeto arquitetónico, não se 

resumindo apenas à qualidade dos materiais que os compõem, ou seja, o tempo de duração é 

uma consequência da vontade que os utilizadores têm em conserva-lo, ou não. A título de 

exemplo, Shigeru Ban refere a “Igreja de Papel em Kobe”, no Japão
 95

, 1995
96

 (ver anexo 02). 

Apesar do seu carácter provisório, a igreja só foi desmontada passados 10 anos. Começou 

                                                        
91 Enrique Garcia, “Vivienda para situaciones de emergencia: sistematización de un procedimento para la actuacion en situaciones emergencia”, in: 

“Vivienda temporal o vivienda de emergencia”, Junta de Andaluzia: Sevilha, disponível em http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/ 

portal-web/web/areas/vivienda/texto/c99df8ce-7438-11e2-b0f6-877399b3c564 (19/03/2014). 
92 Shigeru Ban, “Arq. Futuro” (Conferência), Rio de Janeiro, 2012, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ (24/02/2014). 
93 Enrique Garcia, “Vivienda para situaciones de emergencia: sistematización de un procedimento para la actuacion en situaciones emergencia”, in: 

“Campamento de Refugiados”, Junta de Andaluzia: Sevilha, disponível em http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/vivienda/texto/c99df8ce-7438-11e2-b0f6-877399b3c564 (19/03/2014). 
94 Shigeru Ban, “Entrevista con Shigeru Ban”, in: “Revista summa+ nº61”, disponível em http://www.summamas.com/revista_pdf/61/26#visor 

(13/01/2014). 
95  Shigeru Ban, “Entrevista con Shigeru Ban”, in: “Revista summa+nº61”, disponível em http://www.summamas.com/revista_pdf/61/26#visor 

(13/01/2014). 
96  Shigeru Ban, “Paper Church”, Kobe, 1995, disponível em http://www.shigerubanarchitects.com/works/1995_paper-church/index.html 

(25/11/2013). 
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como edifício de carácter temporário, reforçado pela fragilidade do material utilizado (tubos 

de papel) e, apesar disso, acabou por perdurar no tempo, convertendo-se num símbolo da 

cidade, muito do agrado das pessoas que a reverenciavam como um local de memória. De tal 

forma que o sistema desenvolvido, a substituir pela igreja definitiva, permitiu a sua 

transferência e reconstrução na Tailândia, permanecendo intacta até aos dias de hoje.  

 

 

Os abrigos de emergência são soluções de resposta rápida para a sobrevivência das 

populações. Segundo a “UNDRO”, os abrigos de emergência surge como suporte de 

sobrevivência temporário, garantido algumas das necessidades e funções básicas que as 

habitações proporcionam, tais como, proteção contra os agentes climatéricos, armazenagem e 

proteção de bens, ao mesmo tempo que asseguram a estabilidade emocional, a segurança 

física e a privacidade.
 97

 O período de implantação destas soluções deve ser, em circunstâncias 

ideais, garantido na primeira semana após o desastre.   

Trata-se de soluções simples, geralmente distribuídos em kits de montagem acessível, 

compreendendo o conceito “do-it-yourself”, isto é apelando à participação das populações 

beneficiárias. Estes assumem uma grande variedade de formas que se pode subdividir em 

quatro categorias: os modelos que consistem na compartimentação de edifícios existentes, 

“Paper Partition System”
 98

 (ver anexo 18); os modelos tencionáveis construídos localmente, 

“Paper Emergency Shelter For UNHCR - Refugee Camp, Rwanda”
99

 (ver anexo 04); os 

modelos insufláveis de produção industrial, “Concrete Canvas”
100

 (ver anexo 05); e os modelos 

rígidos de produção industrial pronto a usar, “The Exo”
101

 (ver anexo 22).  

 

Segundo refere a “UNDRO”, embora exista uma grande variedade de soluções, o que melhor 

as caracteriza é a sua incapacidade de adaptabilidade às circunstâncias locais de como clima, 

cultura, etc., uma vez que se trata de soluções de carácter universal, produzidos pelos países 

industrializados e sem levarem em conta as necessidades específicas de cada região. Esta 

incapacidade de adaptação é muita das vezes resolvida recorrendo a estratégias alternativas, 

através da mobilização de recursos locais.
102

 

                                                        
97 UNDRO, “Shelter after Disasters: Guideline for Assistance”, Nações Unidas: Nova Iorque, 1982, p.8, disponível em 
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98 Shigeru Ban, “Paper partition system”, Japão, 2011, disponível em http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_paper-partition-system-

4/index.html (07/07/2013). 
99 Shigeru Ban, “Paper Emergency Shelter For UNHCR”, Rwanda, 1999, disponível em http://www.shigerubanarchitects.com/works/1999_paper-

emergency-shelter/index.html (07/07/2013). 
100 Peter Brewin, William Crawford, “Concrete Canvas”, 2003-2004, disponível em http://www.concretecanvas.com/concrete-canvas-shelters/what-

is-it/ (10/01/2014). 
101 Reaction, “The Exo”, 2005, disponível em http://www.reactionhousing.com/#inthemedia (07/09/2013).  
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Todos os exemplos anteriormente referidos obedecem a lógicas de organização resultantes da 

agregação de módulos vendidos individualmente, tais como quartos, sanitários, banheiros. 

Esta lógica resulta em custos elevados, levando a comunidade à partilha de alguns dos 

serviços por eles prestados.  

 

De todos os abrigos referentes à fase de emergência, este é o que resulta na forma mais rápida 

e barata. A “UNDRO”, refere que a ideia consiste na ocupação de alguns edifícios públicos 

existentes, tais como igrejas, centros comunitários, escolas, pavilhões desportivos, entre 

outros, passando a cumprir uma função importante de fornecer abrigos provisórios para as 

famílias desabrigadas.
103

 

Em situações de emergência provocadas por catástrofes naturais, estes edifícios devem ser 

supervisionados por engenheiros, de modo a garantir a segurança da estrutura.  

A ocupação torna-se prejudicial para a retoma da vida normal, quando os edifícios se 

encontram ocupados por um longo período de tempo, impedindo-os de exercerem as suas 

funções originais. Deste modo, salienta Sultan Barakat, que a escolha deve recair sobre os 

edifícios que antes dos acontecimentos catastróficos já se encontravam fora de uso.
104

  

 

Como resposta ao problema da alta densidade ocupacional do espaço e da falta de privacidade 

que as pessoas terão de suportar por longos períodos de tempo neste tipo de soluções, o 

arquiteto Shigeru Ban desenvolveu o projeto “Paper Partition System”
 105

(ver anexo 18). Esta 

solução consiste na compartimentação dos edifícios ocupados, recorrendo a cortinas de lona 

opacos, apoiados em estruturas tubulares de papel. O sistema de montagem desenvolvido é 

tão simples, que possibilita a participação das populações beneficiárias. A simplicidade e o 

custo reduzido, levaram distribuição de mais 1800 unidades por todo o Japão.  

 

Outra vantagem associada a este tipo de intervenções, tal como refere Enrique Garcia, e 

apesar de parecer contraditório, reside nas fracas condições de alojamento a que estas 

populações ficam sujeitas, diminuindo o risco de estes abrigos se apresentarem como solução 

permanente.
106
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“Modos de refugio elegidos por las vítimas”, Junta de Andaluzia: Sevilha, disponível em http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/ 

portal-web/web/areas/vivienda/texto/c99df8ce-7438-11e2-b0f6-877399b3c564 (19/03/2014). 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/E4FE896AFFF16709C1256CB10056558E-undro-shelter1-jul82.pdf
http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_paper-partition-system-4/index.html
http://www.shigerubanarchitects.com/works/2011_paper-partition-system-4/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/%20portal-web/web/areas/vivienda/texto/c99df8ce-7438-11e2-b0f6-877399b3c564
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/%20portal-web/web/areas/vivienda/texto/c99df8ce-7438-11e2-b0f6-877399b3c564
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Segundo apresenta Berthold Burkhardt
 
o que distingue as tendas de outro tipo de abrigos, são 

as suas características que possibilitam a sua mobilidade
107

, graças a um conjunto de fatores, 

tais como peso reduzido, facilidade de transporte e montagem simples. Estas características 

tornam-nas modelos atrativos em situações de emergência humanitária, pela sua facilidade em 

fornecer abrigos espontâneos.   

 

Segundo as Nações Unidas, as tendas são os abrigos mais comuns fornecidos para situações 

de emergência.
 108

 O sucesso destes abrigos resulta da facilidade em adaptar-se a várias 

composições espaciais e materiais.  

A organização espacial pode ser feita através da compartimentação dos espaços interiores, 

geralmente em materiais maleáveis ou através da associação de módulos, criando matrizes 

capazes de atenderem às necessidades operacionais. As necessidades operacionais e o número 

ocupantes são os responsáveis pela grande diversidade de tamanhos que estes abrigos 

apresentam.  

A composição formal contribui para o seu carácter temporário e portátil. Tratando-se de 

abrigos compostos por uma estrutura rígida e uma cobertura maleável, de montagem simples, 

a sua composição possibilita a utilização de uma extensa lista de opções de materiais. Por 

norma estes variam desde materiais têxteis, metálicos, vegetais, plásticos, minerais, entre 

outros, para a cobertura e materiais estruturalmente mais resistentes tais como, perfis de aço, 

de papel, de madeiras, de plásticos para a estrutura. A leveza destas soluções em comparação 

com todas as outras reside, na debilidade do sistema estrutural, o que obriga a utilizar 

materiais muito leves. Essa debilidade estrutural e material também contribui para a fraca 

resistência destes abrigos aos perigos (fogo, ventos fortes, enchentes de água), bem como a 

sua inadequação ao clima, o que obriga à distribuição de equipamentos extra, tais como, 

cobertores, fogão para aquecimento, ou recorrendo ao uso de várias camadas de cobertura. 

Como resposta aos problemas das enchentes de água, muitos projetistas recorreram à 

utilização de valas de drenagem em todo o perímetro da tenda, refere a Cruz Vermelha.
109

 Foi 

o caso da solução aplicada pelo arquiteto Shigeru Ban no seu “Paper Emergency Shelter For 

UNHCR” (ver anexo 04).  

 

                                                        
107 Berthold Burkhardt, “La tienda histórica” in: Frei Otto, “Arquitectura Adaptable”, GG: Barcelona, 1979, p.58. 
108 United Nation (org.), “Tents: A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief”, United Nation Publication, 2004, p.11, 

disponível em http://josephashmore.org/publications/tents.pdf (06/05/2014). 
109 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Site preparation, drainage and flooring”, in: “The IFRC shelter kits”, IFRC, 

2009, disponível em http://sheltercentre.org/sites/default/ files/theifrcshelterkit.pdf (24/04/2014). 

http://josephashmore.org/publications/tents.pdf
http://sheltercentre.org/sites/default/%20files/theifrcshelterkit.pdf
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A garantia de segurança dos ocupantes também é comprometida, dada a maleabilidade 

estrutural deste tipo de construções de ocupação provisória. Estes problemas levaram ao 

desenvolvimento de soluções com maior rigidez, resistência e durabilidade, como é o caso 

dos projetos “Concrete Canvas” (ver anexo 05), ou do projeto “The Exo” (ver anexo 22) que se 

abordarão mais adiante. 

 

Retomando o assunto anterior, a organização Nações Unidas, defende que as tendas devem 

ser construídas recorrendo ao uso de materiais e tecnologia local disponível.
 110

 Shigeru Ban, 

defende que a fase de emergência deve ser um período de pouca ponderação
111

, pois as 

respostas aos problemas têm de ser imediatas, no entanto, deve existir uma certa preocupação 

e ponderação quanto à seleção dos materiais a aplicar, de modo a atenuar alguns riscos 

inerentes à sua construção - o impacto ambiental, o risco de materiais serem vendidos, 

roubados ou desviados - e a possibilidade de serem produzidos “in loco” o que contribui para 

a redução dos custos associados à produção e distribuição. Refira-se que segundo Bruce Lebel 

o transporte, representa mais de metade do custo de cada abrigo.
 112

  

 

Se por um lado a importação de materiais requer uma logística muito complexa e cara, por 

outro lado, a opção pela utilização de materiais locais não poderá significar o sacrifício dos 

recursos naturais. Para exemplificar esta necessidade, Shigeru Ban destacou, na conferência 

Arq. Futuro Rio de Janeiro 2012
113

, o caso dos abrigos de emergência em Ruanda, fornecidos 

pela “UNHCR” (ver anexo 04), onde uma má escolha teve como reflexo a utilização exagerada 

dos recursos naturais existentes no país, como foi o caso da madeira. Em Ruanda os abrigos 

fornecidos pelas Nações Unidas, compreendiam apenas uma proteção em lona de 4x6 metros 

e uma estrutura em alumínio. Contudo, como o alumínio era um material escasso e atingia 

preços elevados nos mercados locais, os beneficiários acabavam por vender e substituir a 

estrutura por troncos de árvores, agravando o problema da desflorestação no país (mais de 2 

milhões de pessoas recorreram aos recursos locais para construírem as estruturas dos seus 

abrigos). Uma vez comprovado que os tubos de alumínio não eram uma boa opção, Shigeru 

Ban desenvolveu os “Paper Emergency Shelter For UNHCR” (ver anexo 04), propondo a 

substituição por uma estrutura em tubos de papel. Deste modo, a utilização de materiais 

baratos, contribuiu para a eliminação do problema associado à sua venda ou roubo. 

                                                        
110 United Nation (org.), “Tents: A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief”, United Nation Publication, 2004, p.17, 

disponível em http://josephashmore.org/publications/tents.pdf (06/05/2014). 
111 Shigeru Ban, “Arq. Futuro” (Conferência), Rio de Janeiro, 2012, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ (24/02/2014). 
112 Lebel Bruce, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn: Architectural Responses to humanitarian Crises”, Thames & 

Hudson: Londres, 2006, p.67. 
113 Shigeru Ban, “Arq. Futuro” (Conferência), Rio de Janeiro, 2012, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ (24/02/2014). 

http://josephashmore.org/publications/tents.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=QhzrzvuLAvQ
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A solução dos modelos insufláveis surge como resposta as situações de emergência e 

necessidade de resposta rápida, onde o tempo e os recursos humanos disponíveis são críticos. 

Trata-se de tendas modulares e portáteis, cuja montagem é feita através de um processo de 

insuflação. Este processo de insuflação contribui de forma significativa para o aumento da 

velocidade de montagem. Uma vez que não possuem estruturas rígida, estes abrigos torna-se 

tão leves e compactos, o que facilita toda a logística inerente ao transporte e distribuição. Tal 

como as restantes soluções de emergência, estes abrigos funcionam como unidades 

autónomas, podendo ser agrupados entre eles sempre que necessário.  

 

Trata-se de soluções leves e compactas o que facilita a sua distribuição a pé para as tendas de 

menor envergadura. Tal como as tendas tradicionais, a leveza da solução obriga a que esta 

seja ancorada ao chão de modo evitar que seja levada pelo vento através de qualquer outro 

transporte. Outra vantagem associada ao peso destas soluções é que mesmo depois de 

montados, os abrigos podem ser deslocados com facilidade. Da mesma maneira simples, que 

é montado, este sistema é facilmente esvaziado e embalado, ficando pronto para ser 

armazenado e reutilizado sempre que necessário. Tal como as tendas tradicionais, estes 

abrigos continuam a apresentar uma fraca resistência a perigos, tais como fogo, vento fortes, e 

cheias. Todas as características anteriores descritas podem ser encontradas nos abrigos de 

emergência insuflável desenvolvidos pela empresa “I.C.Brindle & Co.Ltd”.
114

 

 

Como resposta as debilidades estruturais, de segurança e conforto térmico, destes abrigos 

insufláveis selecionámos o projeto “Concrete Canvas Shelter” (2003-04) (ver anexo 05), 

desenvolvido pelos engenheiros militares Peter Brewin e William Crawford.
 115

 Esta solução 

apresenta-se como a ideal para projetos cujo tempo de construção é crítico e para locais 

remotos com recursos materiais limitados. Consiste num abrigo tipo tenda cuja montagem é 

feita através de um processo simples de insuflação química, tornando a construção 

autoportante. A montagem do abrigo demora aproximadamente uma hora para unidade com 

25m
2
, estando pronto a habitar em menos de 24 horas, recorrendo a uma equipa composta por 

duas pessoas com formação mínima sobre o sistema, sem recorrer a equipamentos 

especializados de montagem. 

O melhoramento da resistência estrutural é garantido através da inserção de uma camada 

muito fina de cimento num tecido flexível, que endurece assim que entra em contacto com 

água. A camada fina de cimento já vem aplicada de fábrica. Uma vez solidificado o sistema 

                                                        
114 I.C. Brindle & Co. Ltd, disponível em http://www.icbrindle.com/inflatable-shelters-emergency-shelters.html (28/03/2014). 
115 Peter Brewin, William Crawford, “Concrete Canvas”, 2003-2004, disponível em http://www.concretecanvas.com/concrete-canvas-shelters/what-

is-it/ (10/01/2014). 

http://www.icbrindle.com/inflatable-shelters-emergency-shelters.html
http://www.concretecanvas.com/concrete-canvas-shelters/what-is-it/
http://www.concretecanvas.com/concrete-canvas-shelters/what-is-it/
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possibilita, ao contrário do que acontece nos sistemas mais simples de abrigos insufláveis, a 

abertura de buracos de modo a possibilitar a criar janelas e portas com trancas, recorrendo a 

ferramentas manuais simples, aumentando o nível de segurança tão importantes nos 

acampamentos de refugiados, ao mesmo tempo que contribui para melhoramento dos 

ambientes interiores das tendas através de mais iluminação e ventilação. A resistência 

estrutural contribui-o também para o melhoramento da resistência destas soluções ao fogo, 

bem como o melhoramento do desempenho térmico através do aumento da massa térmica.  

Pelo facto desta solução não recorrer a materiais locais para montagem, o seu impacto 

ambiental é praticamente inexistente, necessitando apenas de água no processo de montagem 

e a quase inexistente necessidade de manutenção, dada a resistência e durabilidade dos 

materiais aplicados. Este sistema foi pensado para criar abrigos com um tempo útil de vida de 

aproximadamente 10 anos.  

Para abrigos com 25m
2
,
 
em que o peso que se fixa entre os 60 e 70kg por unidade, a sua 

distribuição a pé é complicada, necessitando de um meio de transporte de mercadorias ligeiro. 

A solução é embalada em rolos permitindo o agrupamento de 10 abrigos por palete de 

medidas padrão. Esta facilidade de transporte permite a sua instalação em áreas de acesso 

restrito, por norma provocados pelo mau estado em que se encontra as redes viárias.  

 

 

Em comparação com as soluções anteriores, estes abrigos são mais sofisticados. O desenho 

inicial já inclui preocupações de conforto do habitáculo, através do controlo climático, 

eletricidade, bem como a mobília necessária, de modo a garantir as condições mínimas de 

habitabilidade. 

Estes fatores são dos mais pertinentes no que à emergência na resposta diz respeito, pois 

associam-se à economia de produção a facilidade de transporte devido ao reduzido peso de 

cada unidade e ao sistema de embalagem. Através de um processo simples e intuitivo de 

montagem, estas soluções permitem abrigar milhares de pessoas num curto espaço de tempo, 

o que as torna particularmente adequadas para situações de emergência.  

 

Para além disso, este tipo de soluções são estruturalmente resistentes, o que contribui para o 

melhoramento da segurança e intimidade dos seus utilizadores. O seu sistema modular está 

pensado para ser agregado a outros compartimentos de igual formato. Apesar destas 

qualidades, este abrigo não foi desenhado para ser definitivo. Apenas contribui para uma 

rápida distribuição e montagem, reduzindo de forma significativa os custos de contratação de 

pessoal. 
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A título de exemplo refere-se o projeto “The Exo”
 116  

(ver anexo 22), desenvolvido pela 

empresa “Reaction” que consiste num abrigo formado por dois elementos autónomos - uma 

base plana e uma casca - que permite otimizar a respetiva armazenagem, transporte e 

montagem. Através de um grupo composto por quatro elementos, os módulos são facilmente 

montados e reposicionados, num tempo muito de reduzido de aproximadamente 2 minutos 

por unidade, sem necessitar de recorrer a ferramentas ou maquinaria pesada. A acelerada 

velocidade de montagem possibilita a instalação de acampamentos provisórios para centenas 

de pessoas em 24 horas.  

 

 

 

Segundo apresenta Elizabeth Babister, os abrigos transitórios surgem em oposição aos 

abrigos de emergência
117

, uma vez que estes não se destinam apenas a servir de abrigo de 

sobrevivência, mas antes como abrigo de subsistência, o que implica a definição de 

estratégias a longo prazo. Trata-se de soluções de maior qualidade material e estrutural 

comparativamente com os abrigos emergência, mas cujo período de construção pode ser 

consideravelmente mais longo e dispêndios, refere a IFRC
118

. Apesar de apresentarem 

processos construtivos mais demorados, estas soluções contribuem para o aumento da 

velocidade na fase da reconstrução
119

, refere Elizabeth Babister. 

 

As estratégias de desenvolvimento dos abrigos subdividem-se em dois tipo: uma que permite 

a atualização dos abrigos ao longo tempo, convertendo-os em soluções permanentes, “Haiti 

Transitional Shelters”
120

 (ver anexo 16); e outra que consiste na reutilização dos materiais 

empregues nas soluções temporárias aplicando-os nas permanentes, “Casa Elemental 

Tecnopanel”
121

 (ver anexo 17). 

 

A primeira estratégia recorre a sistemas construtivos flexíveis, capazes de se atualizarem ao 

longo do tempo através de melhorias estruturais e materiais, de modo a transformá-las em 

soluções de carácter duradouro. Assim sendo, o sistema deve ser pensado de modo a garantir 

                                                        
116 Reaction, “The Exo”, 2005, disponível em http://www.reactionhousing.com/#inthemedia (07/09/2013). 

117 Elizabeth Babister, “Transitional Community”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn: Architectural Responses to 

Humanitarian Crises”, Thames & Hudson: Londres, 2006, p.99. 
118 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Life Span”, in: Transitional Shelters: Eight designs, IFRC: Genebra, 2011, 

disponível em http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20Shelters-Eight%20designs-EN-LR.pdf (24/04/2014). 
119 Elizabeth Babister, “Transitional Community”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn: Architectural Responses to 

Humanitarian Crises”, Thames & Hudson: Londres, 2006, p.99. 
120 Haiti Transitional Shelters, Japão, 2010, disponível em http://www.habitatjp.org/enblog/2010/04/haiti-8_test_builds_for_transitional_ 

shelters.html (16/02/2014). 
121 Casa Elemental Tecnopanel, 2010, Elemental: Chile, 2010, disponível em http://www.elementalchile.cl/wp-content/uploads/2013/01/CASA_ 

ELEMENTAL_TECNOPANEL.pdf (08/11/2013). 
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a substituição dos materiais de construção, sem contribuirmos para a degradação do restante 

sistema. 

Consequência do seu sistema construtivo aberto, – capacidade de se atualizar – este tipo de 

estratégias implicam longos períodos de construção. Derivado de tal facto, e uma vez que o 

tempo de ajuda externo é muito reduzido, torna-se necessário uma participação ativa das 

populações afetadas no processo de construção. Assim sendo, torna-se apropriado 

recorrermos a materiais de construção com os quais as populações afetadas se sintam mais 

familiarizados, facilitando deste modo o processo de reparação e manutenção. 

Estas características podem ser observadas no projeto “Haiti Transitional Shelters”
122

 (ver 

anexo 16), desenvolvido pela organização sem fins lucrativos “Habitat for Humanity”. Aqui os 

materiais escolhidos foram pensados para serem reciclados, como é o caso das madeiras 

utilizadas na estrutura, ou substituídos por estruturas em aço garantindo, dependendo da 

vontade das populações beneficiárias em transforma-las ou não em soluções de carácter 

permanente. Este conceito de abrigo construtivamente flexível, refletiu-se na escolha de 

materiais mais débeis como é o caso da lona para o revestimento das fachadas, ou a utilização 

de chapa ondulado galvanizado para a cobertura, mais baratos do que a telha tradicional. A 

solução foi pensada de modo a possibilitar no processo de atualização uma grande variedade 

materiais, indo ao encontrou das necessidades e possibilidades financeiras de cada estrutura 

familiar. Segundo a “Habitat for Humanity”, estes abrigos devem ser interpretados como um 

processo e não como produto, o que obrigou à integração das famílias no processo de 

construção.  

 

A segunda estratégia possível, refere a IFRC, passa pelo desenvolvimento de soluções que 

permitam uma posterior reutilização dos materiais nas construções permanentes.
123

 A sua 

reutilização só é possível quando lidamos com sistemas construtivos desenhados para serem 

montados e desmontados, de modo a não afetarem os materiais. Para além do sistema 

construtivo é necessário recorrermos a materiais possíveis de serem reaproveitados
124

, 

inicialmente mais caros, em detrimento dos mais baratos e consequentemente de qualidade 

inferior, recorda Elizabeth Babister. A utilização de materiais de fraca qualidade pode resultar 

em construções fragilizadas, impossibilitando a sua reutilização nas construções permanentes, 

ou impedindo a sua progressão. Os materiais de fraca qualidade reduzem a vida útil das 

soluções.  

                                                        
122 Haiti Transitional Shelters, Japão, 2010, disponível em http://www.habitatjp.org/enblog/2010/04/haiti-8_test_builds_for_transitional 

_shelters.html  (16/02/2014).  
123 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, “Life Span”, in: Transitional Shelters: Eight designs, IFRC: Genebra, 2011, 

disponível em http://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional%20Shelters-Eight%20designs-EN-LR.pdf (24/04/2014). 
124 Elizabeth Babister, “Transitional Community”, in: Architecture for Humanity (org.), “Design Like You Give a Damn: Architectural Responses to 

Humanitarian Crises”, Thames & Hudson: Londres, 2006, p.98. 
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Uma das soluções passa pela utilização de sistemas pré-fabricados de construção. Segundo 

John Saffery Gubbings e Juan Ignacio Figueras, os sistemas pré-fabricados visam facilitar a 

construção deste tipo de abrigos de caráter transitório
125

, normalmente de construção mais 

lenta, de modo a transformá-los em operações de rápidas e simples montagem.
 
Um dos 

exemplos escolhidos para exemplificar esta estratégia é o projeto “Casa Elemental 

Tecnopanel”
126

 (ver anexo 17), desenvolvido pela empresa de arquitetura “Elemental”. Aqui 

foram utilizados painéis pré-fabricados de elevada qualidade (sistema sanduiche com 

isolamento térmico) o que permite a sua reutilização nas paredes exteriores das habitações 

permanentes, se necessário. Neste caso a solução foi desenvolvida de modo a permitir a sua 

montagem em menos de 24 horas de trabalho, recorrendo a um mínimo de 3 técnicos 

especializados por unidade. 

 

Em ambos os casos, e tal como realçam Peter Hubner e Frank Huster, para conseguirmos 

realizar os melhoramentos dos abrigos ou reutilizarmos os materiais nas soluções 

permanentes é necessário criar sistemas construtivos que separem os elementos estruturais (de 

longo duração), dos elementos auxiliares de construção
127

, como é o caso dos revestimentos 

(de curta duração), de modo a facilitar todo o processo de montagem. Deste modo, facilitamos 

todo o processo de manutenção e adaptação dos abrigos as necessidades e circunstâncias 

locais, através da substituição das componentes materiais, sempre que necessários (seja por 

causa do desgaste, seja através do processo de melhoramento das soluções). 

 

Muito critico em relação a este tipo de soluções, surge Enrique Abascal García
 128

, questiona-

se quanto à eficácia destas soluções, referindo que na maioria dos casos, elas acabam por se 

torna permanente, e os materiais raramente chegam a ser utilizados como suporte para as 

construções permanentes. Na maioria dos casos, estes assentamentos não possuem qualquer 

tipo de estratégia urbanística, estão desestruturadas e carecem de equipamentos. 

 

 

Enquanto os abrigos temporários são necessários para a sobrevivência e subsistência das 

populações afetadas por um curto período de tempo, as habitações de carácter permanente 

                                                        
125 John Saffery Gubbings, Juan Ignacio Figueras, “Prefabrication y Emergencia”, in: “Emergencia y permanência. Un caso de investigación 

aplicada y prototipo”, Universidad Católica del Chile: Santiago, 2013, disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37528909006 

(03/04/2014). 
126 Casa Elemental Tecnopanel, 2010, Elemental: Chile, 2010, disponível em http://www.elementalchile.cl/wp-content/uploads/2013/01/CASA_ 

ELEMENTAL_TECNOPANEL.pdf (08/11/2013). 
127 Peter Hubner y Frank Huster, “Adaptabilidad económica por medio de la construcion industrial”, in: Frei Otto, “Arquitectura Adaptable”, GG: 

Barcelona, 1979, p.192. 
128  Enrique García, “Vivienda Temporal o Vivienda de Emergencia”, in: “Viviendas para situaciones de emergencia: sistematizacion de un 

procedimiento para la Actuación en situaciones de emergencia”, disponível em http://enriqueabascal.com/viviendas-emergencia.html 

(22/03/2014). 
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têm como principal objetivo restabelecer a vida das populações beneficiárias. Nesta fase, o 

principal objetivo da intervenção de ajuda consiste na promoção de um regresso seguro das 

populações para as habitações definitivas.  

Consequentemente, de todas as fases de intervenção, esta é a que exige uma participação mais 

ativa de todos os intervenientes – famílias beneficiárias, desenhadores técnicos, autoridades 

locais, entre outros – com isto, consegue-se garantir uma maior satisfação perante a solução 

final, o objeto arquitetónico.  

Contudo, esta fase por vezes torna-se complicada de executar. Estas soluções permanentes 

são muitas das vezes afetadas pelo grande investimento feito na aquisição ou construção dos 

abrigos temporários
129

, segundo a “UNHABITAT”. Posto isto, e uma vez que o orçamento 

para esta fase de intervenção é muito limitado, é pertinente compreender qual a importância 

das soluções expansíveis como resposta a este problema. O exemplo mais mediático é o 

projeto “Quinta Monroy”
130

 (ver anexo 06) da empresa “Elemental S.A.”. 

 

Comparativamente com as anteriores fases de intervenção prevalece aqui uma maior 

complexidade na sua forma e execução, dado que as características temporais também se 

alteram – pensar para ser temporário é diferente de projetar para ser permanente.  

Estas soluções assumem abordagens variadas das quais iremos destacar as três que do nosso 

ponto de vista levantam os problemas mais pertinentes para a elaboração da solução: a 

primeira abordagem consiste na recuperação dos velhos sistemas construtivos e respetivos 

materiais, como é o caso do projeto “Adobe for Women”
131

 (ver anexo 20), desenvolvido pela 

associação “AFW”, uma parceria do coletivo de arquitetas portuguesas Blaanc, o coletivo 

Caeiro Capurso e o arquiteto Juan Santibañez; a segunda abordagem aponta para uma 

solução que consiste no melhoramento das formas e dos sistemas construtivos locais, servindo 

como exemplo o projeto “Tsunami Safe(r) House”
132

 (ver anexo 07), desenvolvido pelo 

laboratório “SENSEable City”, uma parceria entre o “Department of Urban Studies and 

Planning” e o “Media Lab at the Massachusetts Institute of Technology” de Boston, em 

colaboração com a Harvard Design School Tsunami; a terceira e última abordagem 

direciona-se mais para o desenvolvimento de soluções com base em sistemas construtivos 

pré-fabricados integrados, através da utilização de materiais correntes disponíveis no local de 

intervenção, de que o protótipo “Casa Milão”
133

 (ver anexo 11) é exemplo. 

 

                                                        
129  UNHABITAT, “Shelter and housing: Un-habitat in disaster & conflict contexts”, disponível em http://www.alnap.org/resource/6693 

(11/09/2013). 
130 Elemental, “Quinta Monroy”, disponível em http://www.elementalchile.cl/proyecto/quinta-monroy/ (11/03/2014). 
131 Blaanc e Caeiro Capurso, “Adobe for Women”, disponível em http://eng-adobeforwomen.blogspot.pt/p/projecto-2011.html (15/03/2014). 
132 Fundação Prajnopaya, “Tsunami Safe(r) House”, Sri Lanka, 2005, disponível em http://senseable.mit.edu/tsunami-prajnopaya/ (23/07/2013). 

133 Elemental,”Vivienda Milan”, disponível em http://www.elementalchile.cl/proyecto/milan/ (11/03/2014). 
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O momento da escolha dos materiais e sistemas construtivos a aplicar é aquele que exige uma 

maior preocupação, pois o caráter permanente destas soluções obriga a uma maior reflexão, 

de modo a que as respostas sejam não só eficazes para o presente, mas que se projetem nas 

suas consequências no futuro. Pretendendo-se gerar condições técnicas que garantam o 

sucesso do processo, a escolha não deverá ser exequível apenas numa fase inicial, deverá ser 

passível de ser intervencionada posteriormente por parte dos moradores. 

As diversas escolhas devem refletir o custo e disponibilidade, não só dos materiais como dos 

sistemas construtivos. Após a finalização das construções, os materiais devem ser facilmente 

obtidos pelas populações, sem terem que depender da ajuda por parte das autoridades 

competentes. Para Hassan Fathy, “a utilização de materiais importados deve ser olhados com 

desconfiança. Os materiais utilizados na construção (...) apenas poderão ser incluídos, 

quando estes estiverem disponíveis a custos reduzidos”
134

, de modo a que as famílias os 

possam comprar ou as autoridades competentes os possam fornecer e ninguém fique 

desprovido mal as organizações abandonem o local. Dentro deste entendimento, Abhas Jha 

adverte para a necessidade de se estabelecer uma relação custo-benefício e uma análise 

comparativa entre os materiais da construção
135

, considerando as necessidades quantitativas e 

sua disponibilidade – com isto, consegue-se evitar possíveis riscos de inflação.  

De referir ainda que um dos principais problemas associados à escolha dos materiais que 

compõem as soluções consiste na complexidade dos sistemas construtivos. Posto isto, a 

simplificação dos sistemas construtivos é pertinente uma vez que possibilita a construção e 

manutenção sem recorrer a qualquer tipo de trabalho especializado, para além daqueles que as 

populações locais têm a capacidade de fornecer, tais como pedreiros, marceneiros, entre 

outros.  

Por conseguinte, a escolha dos materiais e técnicas a aplicar deve resultar de uma análise 

detalhada sobre as capacidades e práticas de construção das comunidades beneficiárias, e 

sobre os recursos e técnicas construtivas disponíveis nos locais de intervenção, evitando, 

sempre que possível, o transporte para o local e mão-de-obra especializada.  

Queremos com isto dizer, que de modo a praticar uma arquitetura sustentável, e sempre que o 

contexto assim o permita, se deve assumir uma postura mais orientada para o proprietário, 

através da inclusão de práticas tradicionais de construção, desenvolvendo-as e melhorando-as.  

 

 

                                                        
134 Hassan Fathy, “Arquitectura para os pobres: uma experiência no Egipto rural”, Dinalivro: Lisboa, 2009, p.128. 
135Abhas K. Jha “Safer Homes, Stronger Communities: A handbook for reconstruction after natural disaster”, The World Bank: Washinston, 2010, 

p.164. 
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Como foi já referido, nestas situações emergentes, o dinheiro disponível para as construções 

permanentes é escasso, levando a que muitas soluções acabem por se traduzir em habitações 

reduzidas. Perante tal circunstância, os moradores acabam por fazer adaptações para 

responder às suas necessidades, adverte Abha Jha.
136

 

Importa deixar aqui, a título de curiosidade, uma advertência de Aravena e Lacobelli: quando 

se desenvolve uma solução convencional, 1/3 do custo total da obra é direcionado para a 

construção da estrutura, enquanto os restantes 2/3 são para o encerramento e acabamentos.
 137

 

Para além desses 2/3 se constituírem como a parte mais cara da obra, também representam 

uma parte significativa de tempo para a obra ser concluída, tornando ao seu término 

significativamente mais demorado.  

 

Quando falamos de soluções de ajuda, esta condição deve ser invertida.  

Em termos práticos, esta problemática tem vindo a ser interpretada por um conjunto de 

agentes diretamente ligados a este campo de trabalho, sendo que em termos resolutivos, a 

solução consiste na construção da metade essencial da casa, utilizando uma solução 

evolutiva. 

Ou seja, a estrutura deve apresentar-se como prioritária na questão do investimento, pois 

deverá ser resistente aos fenómenos mais adversos da natureza, enquanto os acabamentos, a 

parte estética, deverá ficar a cargo dos seus moradores, fornecendo ainda a possibilidade a 

cada morador de dar o seu toque pessoal. Relativamente a este último ponto, é importante 

fornecer as normas básicas, para que tudo seja realizado com a máxima segurança. 

Deste modo, é importante que os sistemas sejam simples, por forma a não necessitar de 

supervisão aquando de futuras intervenções, e não impliquem a utilização de ferramentas 

especializadas, que carecem de conhecimentos técnicos específicos para o seu manuseamento, 

e que muitas vezes apenas estão disponíveis durante o período de ajuda.  

 

Analogamente a este ponto pensámos ser pertinente apresentar as soluções evolutivas através 

de uma proposta de Aravena e Lacobelli, os quais referem que a solução deverá consistir em 

substituir a lógica redutora, por uma lógica de síntese.
138

 Ou seja, se o dinheiro disponível 

apenas serve para construir metade de uma casa, porque não construir mesmo metade dessa 

casa?  

Convencidos que essa seria a melhor solução, os mesmos autores, perseguem a sua 

interrogativa - mas que parte consiste essa dita metade?
139

 Relativamente a esta questão, a 
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resposta foi simples. Dever-se-ia construir aquilo que as famílias teriam mais dificuldade para 

desenvolver por conta própria. Partes essas que consistem na estrutura, cozinhas, instalações 

sanitárias e escadas, determinando assim, que a compartimentação interior ficaria a cargo dos 

moradores.  

 

Esta abordagem é característica de todo o processo “Elemental”, dentro do qual destacamos o 

projeto mais icónico deste tipo de intervenções, a “Quinta Monroy” (ver anexo 06) construída 

em 2004. Para este projeto, foi fornecido o núcleo da habitação, ou seja, 50% da construção, 

sendo que os restantes foram construídos pelos próprios moradores através de um processo de 

autoconstrução – conceito incremental que tornou a sua concretização mais fácil e barata.   

 

Todavia, esta abordagem pode também ser pensada para áreas densamente povoadas, como é 

o caso das cidades informais, que crescem nas periferias das grandes metrópoles da maioria 

dos países subdesenvolvidos. A habitação nestes casos vai crescendo em altura. 

 

Tal como referimos anteriormente, a defesa desta solução é compartilhada com mais 

profissionais, donde também realçamos Abha Jha.
140

 O argumento deste autor surge-nos 

como um complemento do que fora dito anteriormente ao relembrar que uma vez que as 

famílias estão em constante crescimento, as habitações deverão ter a capacidade de se 

adaptarem às novas necessidades, seja através de uma transformação espacial, ou da expansão 

das soluções. Este processo insere-se ainda numa ideia de Belinda Tato e Jose Luis Vallejo, os 

quais referem que a arquitetura deve ser vista como um processo aberto
141

, capaz de sintetizar 

as experiências do passado e projetar-se para o futuro, e ainda possibilitar ser intervencionada 

e transformada. 

Na perspetiva do autor Paulo Moreira, este processo consiste numa construção faseada da 

habitação, que se verifica em paralelo com o crescimento não apenas da família, como 

também da sua área envolvente, ou seja, “a história da casa é resultado da história da 

família, e ao mesmo tempo relaciona-se com a história dos bairros, que por sua vez é 

reciproca à história da cidade, e por ai adiante”.
142  

 

Todavia, estas soluções não têm apenas vantagens. Para Hassan Fathy, que descreve estas 

estratégias evolutivas como “sistemas núcleo”
143

, um dos grandes problemas consiste na forte 

probabilidade do conjunto se degradar rapidamente, uma vez que uma grande parte do 
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materiais utilizados na construção do núcleo é inacessível. Consequentemente, a qualidade 

dos materiais empregues nas construções e as opções de desenho espacial tomadas por conta 

dos moradores nem sempre são as melhores. O mesmo autor refere ainda que este sistema não 

estimula os artesãos locais e não prepara os moradores para serem eles próprios a 

construírem.
144

 

Deste modo, e como forma de colmatar esta lacuna, a solução passa pelo desenvolvimento de 

um desenho capaz de limitar e controlar a expansão, ao mesmo tempo que certifica que as 

ampliações são feitas com segurança. À vista disso, Aravena e Lacobelli salientam que a 

solução evolutiva deverá conter certas características que proporcionam e levam a que o 

conjunto cresça de forma harmoniosa,
 145

 ou seja, o projeto deve ser elaborado para que 

posteriormente, de uma forma natural, se consiga chegar a uma relação franca entre a metade 

fornecida pelo desenho do arquiteto e a personalização da parte ampliada pelos moradores.  

 

Posto isto, e do ponto de vista de Hassan Fathy, para que este tipo de ajuda resulte, devem ser 

preenchidos as seguintes condições: na primeira fase, os materiais fornecidos devem ser 

baratos para que as populações beneficiárias os possam comprar, ou para que as autoridades 

competentes as possam fornecer gratuitamente; depois do projeto estar terminado, os 

materiais têm de ser facilmente obtidos pelos beneficiários sem ajuda governamental, ou seja, 

materiais locais correntes, pois não podem exigir qualquer tipo de trabalho especializado e 

supervisão para além daqueles que os beneficiários têm a capacidade de fornecer – o pedreiro 

ou o marceneiro da aldeia.
146

 

Resumindo, para este autor a utilização de materiais importados devem ser olhado com 

desconfiança. Os materiais utilizados na construção destes projetos apenas poderão ser 

incluídos, quando  estiverem disponíveis a custos reduzidos e forem produzidos no próprio 

país, e quando os beneficiários ganharam dinheiro suficiente para os comprarem. 

Nunca é demais realçar, que todas as adaptações irão ser realizadas à luz das possibilidades de 

cada morador, e como tal, é muito importante que os técnicos tenham plena consciência de 

quais as partes que vão deixar a seu cargo, pois isso irá ter consequências diretas no resultado 

final. 

 

 

Desenvolvido o tema das estratégias evolutivas, nas quais as estruturas são executadas por 

profissionais qualificados para posterior complementaridade por parte dos moradores, eis que 
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chega o momento de debruçarmos a nossa atenção sobre os sistemas tradicionais de 

construção. Nesta abordagem, onde são utilizados em massa os recursos locais e os 

moradores têm parte ativa ao longo de todo o processo construtivo, João Caeiro dá destaque à 

importância de “visitar as comunidades e viver os lugares” pois “só o que está perto pode ter 

uma presença real e honesta e evita a formulação de estereótipos sociais” e assim “evita-se 

impor estéticas retiradas de revistas ou outras perversidades intelectuais”.
147

 Nesta linha de 

pensamento, surge-nos Hans Skotte ao salientar que conhecer a comunidade com que se vai 

trabalhar é tanto ou mais importante que desenvolver o projeto.
148

  

 

A opção de aplicar soluções tradicionais tem a vantagem de serem executadas conjuntamente 

com o saber e mão-de-obra dos futuros utilizadores, o que no futuro poderá ser uma mais-

valia caso necessitassem de fazer algum arranjo. Para além de que, como salienta Hans 

Skotte, esta abordagem é muito mais vantajosa comparativamente com aquelas que chegam ao 

local e demonstram soluções tecnológicas inovadoras, e que não contribuem para qualquer 

impulso de desenvolvimento local”.
149

 

No entanto, João Caeiro adverte que é essencial “ter em consideração as necessidades e 

disponibilidades da comunidade no que se refere às questões da construção e os materiais 

disponíveis para a autoconstrução”.
 150

 Nesta linha, surge-nos Tomà Berlanda, que lembra a 

necessidade de estar consciente quanto às limitações, em termos de recursos e tecnologia 

disponíveis no contexto em que vão intervir.
 151

 

Para Abha Jha esta é uma boa opção
152

, na medida em que os profissionais da área da 

construção podem trabalhar em conjunto com os habitantes por forma a melhorar as velhas 

soluções tradicionais, consideradas as mais apropriadas nestes casos e muito mais baratas de 

manter. Todavia, João Caeiro refere que é importante ter alguma atenção relativamente à 

aplicação de técnicas tradicionais, pois devem ser aplicadas “por serem boas respostas e não 

num sentido nostálgico de recuperação”.
 153

 

Partilhando da mesma opinião surge o coletivo de arquitetas Blaanc, realçando ainda que 

através do conhecimento “adquirido ao longo de gerações, poderemos mais facilmente criar 

uma arquitetura sustentável, enriquecida com o saber contemporâneo e adaptada às 
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necessidades de hoje, em contraponto à novidade pela novidade, que tanto caracteriza a 

prática arquitectónica dos nossos dias”.
154

 

 

A título de exemplo selecionamos o projeto “Adobe for Women” (ver anexo 20), que segundo 

os autores, teve como objetivo ajudar a construir 20 casas sustentáveis para 20 mulheres em 

circunstâncias difíceis.
155

 Trabalho que contou com a ajuda das mulheres, e que foi 

fundamental para a recuperação da autoestima.  

Segundo os mesmos, as casas têm uma planta retangular muito simples e são formadas por 

dois núcleos
156

 – privado e coletivo, sendo que o pátio aparece como uma extensão do 

interior. O facto de utilizaram materiais locais – adobe, bambu e telhas – contribui para que o 

conjunto se apresente com uma grande harmonia, pois as cores pertencem ao local.  

 

Tendo como base este exemplo, importa aqui realçar a importância da participação da 

população na construção, que segundo Caeiro contribui para que seja adquirido o sentimento 

de pertença e para que sigam “cuidando da obra ao longo dos anos”
 157

, pois trata-se do seu 

trabalho. Por outro lado, no que diz respeito à questão da sustentabilidade, importa referir 

umas palavras de Dirk Hebel, o qual refere que nestas abordagens é importante operar de 

forma sustentável, recorrer ao contexto, e não a soluções prontas provindas de fora.
158

 

 

Porém, nem tudo são vantagens. Neste caso, o principal problema reside no tempo de duração 

das construções, uma vez que a velocidade de construção é significativamente lenta, pois 

estes sistemas construtivos exigem processos muito demorados. Para além disso, esta solução 

nem sempre é aceite pelos moradores. Abha Jha salienta que as populações preferem o uso de 

tecnologias importadas, pois aparecem associadas a uma questão de Status Social.
 159

 

Nestes casos, a solução passa por demonstrar às populações locais quais as vantagens e 

desvantagens do seu uso, e qual o seu contributo para o desenvolvimento socioeconómico e 

cultural das regiões afetadas. João Caeiro salienta que é fundamental a convivência e 

sinceridade com a população, sugere ainda a importância “de pertencer ao lugar (…) e não 

chegar como uma ONG de salvação”.
 160

 

Em termos de estratégia económica, João Caeiro salienta que este tipo de abordagem assume 

um papel fundamental para o local, pois “utiliza materiais da região e não paga mão-de-
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obra, sendo que cada beneficiário constrói a sua obra, ou em caso de obras públicas, a 

comunidade”.
 161

 Neste seguimento adverte para a necessidade de “rentabilizar os poucos 

recursos existente para comprar o material imprescindível”.
 162

 

 

 

Como podemos constatar, a opção de seguir por uma abordagem mais tradicionalista nem 

sempre é bem aceite. Nesse sentido, e para incentivar os moradores, Abha Jha
163

 defende a 

combinação dos materiais importados com as tradicionais soluções de construção.  

Quando desenhamos objetos arquitectónicos para situações de desastre, a principal 

preocupação reside em construir de modo a que estas sejam mais resistentes às forças 

adversas da natureza - tsunamis, terramotos, ciclones, entre outros. Isto não implica uma 

alteração nos materiais a utilizar, implica antes uma compreensão sobre as estratégias mais 

eficazes dos materiais aumentarem a sua resistência. Posto isto, não queremos dizer que os 

velhos sistemas tradicionais de construção devem ser deixados de lado, muito pelo contrário, 

a solução consiste na recuperação e aplicação dos velhos métodos conhecidos, e ainda 

reinvenção de novas possibilidades capazes de garantir sistemas construtivos mais seguros. 

Mark Olweny refere que para que o processo seja eficaz é necessário um emprenho ativo com 

a comunidade destinatária do novo conhecimento, tecnologia e ideias.
 164

 

 

Perseguindo este pressuposto de melhoramento dos sistemas tradicionais, o laboratório 

“SENSEable” realizou uma análise detalhada orientada para o estudo desses sistemas, 

compreendendo quais os pontos fortes e os pontos fracos, de modo a melhorá-los
165

.  

Desse estudo foram retiradas as lições necessárias para a concretização de soluções 

arquitectónicas mais resistentes, por forma a garantir o regresso das populações afetadas aos 

seus locais de origem através de custos reduzidos e em segurança – as quais podemos 

observar perante a análise do projeto “Tsunami Safe(r) House”
166

 (ver anexo 07). Neste projeto, 

a estrutura apresenta-se dividida em quatro núcleos pequenos, em de se constituir num único 

núcleo habitacional, como é regra mais comum. A casa eleva-se sobre o terreno e a sua 

superfície com menor área de massa é orientada para o mar – tudo isto de modo a reduzir ao 

máximo o impacto caso as águas avancem na sua direção. Relativamente às divisórias da 
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casa, estas são compostas por materiais leves para não danificar ou colocar a integridade 

física dos seus morados em caso de avanço das águas.   

Todavia, e apesar de simples, estes sistemas implicam processos demorados e um número 

relativamente grande de mão-de-obra para a sua execução, o que contribui de forma 

significativa para o aumento do tempo de duração da fase de construção. Neste tipo de 

intervenções a preocupação base reside em aplicar uma abordagem mais sensível às áreas de 

desastre.  

Nesta mesma linha, pensamos ser pertinente apontar o projeto “Sistema Arde” (ver anexo 03),  

na cidade do México, desenvolvido entre 1996-98, pelos arquitetos Pedro Martinez e 

Alejandro Villareal, que surge como resposta à necessidade de simplificar e melhorar alguns 

aspectos técnicos das construções de baixo custo, através do uso de materiais baratos, 

amplamente disponíveis e populares entre as populações Mexicanas mais pobres
167

.  

 

 

 

Outra das estratégias possíveis, embora mais complexa, consiste no reaproveitamento e 

reciclagem dos materiais encontrados nas proximidades dos locais de intervenção para a 

construção das soluções definitivas. Esta ideia deu origem ao conceito “superuse” , 

desenvolvido pelo atelier de arquitetura “2012 Architecten” que consiste na utilização de 

materiais recuperados perto do estaleiro de obra, utilizando-os no seu estado original. Este 

procedimento, evita o investimento adicional, na transformação em materiais de construção. 

Todavia, neste processo, torna-se necessário o reconhecimento e catalogação das indústrias 

locais de modo a que a (re)utilização dos materiais se torne uma parte integrante do projeto.   

Isto remete-nos para outro tema – flexibilidade –a infinidade de soluções que se podem obter, 

a partir deste conceito de (re)utilização, exige que o projeto seja planeado de modo a ser 

adaptável, pois mediante vão surgindo novos materiais há que alterar e adequar o plano 

inicial168. 

Tratando-se da utilização de materiais reutilizados, dos quais não existe qualquer 

procedimento que certifique a qualidade estrutural da solução pois as propriedades específicas 

dos materiais utilizados são desconhecidas, a segurança da construção deve ser garantida 

através do reforço, reparando assim eventuais defeitos169.  
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A título de exemplo prático surge o projeto “Diez Casas para Diez Familias (10x10)”170 (ver 

anexo 15), em Guadalupe, México entre 2009-10, desenvolvimento pela Ball State University 

College of Architecture and Planning para as famílias de baixos rendimentos. O projeto 

consistiu na construção de habitações, através do uso de materiais recuperados (mais de 40%).  

 

 

Como podemos constatar, todos estes exemplos perseguem um pressuposto, a criação de um 

produto de desenho de utilização universal, tentando conjugar o melhor dos dois mundos, o 

tecnológico e o tradicional. Para Abha Jha, o caminho que vai ao encontro desse desenho 

poderá conter algumas controvérsias
171

, pois implica a criação de um produto capaz de ser 

usado por qualquer tipo de pessoas, em qualquer parte do mundo, de fácil entendimento, e 

que não necessita de formação para ser utilizado. Aravena e Lacobelli dão como resolução 

para este problema a utilização de sistemas modulares e pré-fabricados
172

, que contribuem 

para diminuição do tempo de construção, tão importante para distribuição das habitações em 

grande número. Porém, estas soluções nem sempre são aceites pela população, dado o seu 

caráter impessoal, e a sua incapacidade de adaptação a diversas situações.  

Nesse sentido, os mesmos arquitetos, como forma de contornar este preconceito, 

desenvolveram o protótipo da “Casa Milão” (ver anexo 11), para a “Trienal de Milão” em 

2008. Este projeto, segundo os autores, consiste no melhoramento dos sistemas convencionais 

de construção
173

 – betão armado produzido em obra revestido em alvenaria de tijolo – 

utilizando painéis de betão pré-fabricados, aplicados em obra. Através deste sistema modular 

pré-fabricado, a solução pode ser levantada em menos de 24 horas, o que os coloca em pé de 

igualdade, neste aspeto, às soluções de caráter temporário, reduzindo significativamente os 

custos por unidade, sem sacrificar a qualidade das construções.  

A comercialização da solução ocorreu no mesmo ano, com desenvolvimento do projeto 

“Elemental Monterrey” (ver anexo 12), para a cidade de Monterrey no México concluída em 

2009. 

Contudo, um dos principais problemas associados a este tipo de soluções consiste na 

necessidade de contratar trabalhadores especializados para o processo de montagem, e obrigar 

à utilização de ferramentas e maquinaria especializadas. Estas condicionantes, em locais 

afetados pelas situações de catástrofe, podem apresentar-se como obstáculos difíceis de 
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ultrapassar, não só pela sua inexistência, como também pela possível dificuldade em 

transportar a maquinaria até aos locais de intervenção, resultado do mau estado das redes 

viárias ou até da inexistência das mesmas. Para além destas desvantagens, existe ainda a 

componente económica, pois a utilização de soluções pré-fabricadas, importadas dos países 

mais ricos, serve mais para melhorar as suas economias, do que para o desenvolvimento das 

economias locais tão debilitadas pelo próprio contexto de catástrofe. 
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Desenvolvido o tema relativo aos tipos de abordagem e de planeamento pelos quais podemos 

optar, chega agora o momento de dar início a um novo capítulo no qual se vai desenvolver o 

tema relativo à escolha do método de execução apropriado para cada caso.  

No momento de seleção do sistema a implementar para a reconstrução é necessário avaliar 

um conjunto de fatores: a escala da propagação do desastre; os prazos que as ONGs dispõem 

para a elaboração do projeto; os recursos das comunidades afetadas e a sua disposição para 

participar na reconstrução; e consequentemente os métodos e técnicas de construção a aplicar. 

São estes alguns dos pontos que Sultan Barakat refere.
 174

 Realizada esta avaliação é 

necessário optar por um dos três métodos de reconstrução geralmente utilizados nestas 

causas: autoconstrução, sistema cooperativo e reconstrução a partir do trabalho de 

profissionais de construção. Refere ainda o mesmo autor, que todos os casos deverão ser 

sensíveis à cultura da comunidade de modo a responder eficientemente às suas 

necessidades.
175

  

Para tal, e como poderemos facilmente constatar, a maneira de conseguir alcançar tal objetivo 

poderá passar por envolver a comunidade através de um processo participativo 

(autoconstrução ou cooperativismo) e que pode ser desenvolvido de duas formas - através de 

uma gestão externa (com ou sem consulta dos beneficiários), ou de uma forma mais genuína, 

onde “as decisões se tomam de forma coletiva entre os diversos grupos intervenientes (…) 

com um maior protagonismo dos usuários”.
176

 

 

 

 

Pensamos ser oportuno iniciar este tema com o ponto de vista de dois autores sobre a 

autoconstrução, Sultan Barakat e Jose López Medina. O primeiro autor refere que o sistema é 

adequado para projetos de grande escala e comunidades com uma forte tradição de 

autoconstrução
177

, o segundo autos diz que a modalidade mais elementar da autoconstrução é 

aquela em “a família vai construindo a sua casa ao longo do tempo tendo unicamente como 

base o seu esforço”.
 178

 

Posto isto, importa salientar que a autoconstrução pode ser feita de três formas: através de 

autoajuda, apoio técnico, ou com apoio externo. A primeira diz respeito à autoconstrução ao 

longo do tempo, a qual Francis McKee refere que nasce da necessidade do povo e a chave do 

seu sucesso é a colaboração entre os membros da comunidade
179

; na segunda são incluídas 
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“diretrizes técnicas ou construtivas por parte de agentes externos”
180

; e a última “trata-se de 

um modelo de autoconstrução dirigida”.
181

 

Dada a sua relevância, o modelo de autoconstrução que iremos desenvolver mais 

detalhadamente, é o de Hassan Fathy em que refere que enquanto “o Governo (…) fornece o 

equipamento e os materiais necessários (…) os camponeses cedem gratuitamente o seu 

trabalho e melhoram as suas condições de vida (…)”.
182

  Refira-se ainda que para Sultan 

Barakat a comunidade poderá também contribuir financeiramente.
183

 

Pensamos que a autoconstrução não pode ser vista como um processo isolado, ou seja, como 

refere Abraham Cruzvillegas, deve ser vista como um sistema de solidariedade/cooperação 

entre vizinhos e familiares
184

, e deter um caráter educativo e enriquecedor de toda a 

comunidade. O facto de este processo estimular a participação e interação da comunidade 

contribui para que esta recupere de uma forma mais rápida do trauma causado pelo desastre. 

Proporciona não só uma reconstrução incremental dos alojamentos, conforme as 

possibilidades e necessidades das famílias, como ainda permite a ocupação dos seus membros 

durante o processo de reconstrução, contrariamente ao que acontece num sistema de 

empreitada, realizado por profissionais da construção.  

Porém, quando se parte para este tipo de abordagem a vontade de ajudar por parte das 

populações afetadas não deve ser dada como garantida, por isso, deverá sempre existir uma 

avaliação na qual se regista a vontade, capacidade e conhecimentos que determinada 

comunidade detém e que serão uma mais-valia no processo de reconstrução. Com isto, poder-

se-á evitar investimentos desnecessários e o fracasso do seu resultado. Relativamente a este 

campo, as ONGs detêm um papel fulcral, nomeadamente, o de conseguir capacitar e 

incentivar as comunidades afetadas a realizar os trabalhos de reconstrução dos seus novos 

alojamentos.  

Posteriormente, as ONGs têm ainda a função de controlar o desenvolvimento das novas 

construções, quer no fornecimento e distribuição de materiais (garantindo que não serão 

revendidos), como também no acompanhamento e monitorização das obras, através da 

distribuição e aplicação de um conjunto de códigos de construção que garantam práticas 

seguras e qualidade às novas construções. Relativamente à distribuição dos materiais, esta 

pode ser feita através da entrega direta às populações afetadas ou depositada em armazéns 

onde as famílias necessitadas se poderão dirigir para adquirirem os materiais a um custo 

reduzido. Este acompanhamento tem também a finalidade de instruir os moradores na 
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aplicação de novas técnicas e materiais que irão melhorar os sistemas tradicionais existentes, 

e assim tornar os novos alojamentos mais resistentes ao risco de novos desastres naturais. 

Todavia, este processo de controlo por parte das ONGs pode tornar- demasiado dispendioso, 

para não falar ainda do tempo necessário para a conclusão das obras, sendo estes os principais 

argumentos para que se opte por contratar profissionais de construção. 

Pode-se assim referir com Sultan Barakat, que a autoconstrução tem sucesso quando o tempo 

para a elaboração e conclusão da obra não são apertados, e quando os projetos são simples e 

as técnicas e os materiais conhecidos
185

, pois, como alerta Hassan Fathy, a “«ajuda às 

iniciativas locais» não dura para sempre”
186

 e é essencial que a comunidade tenha 

capacidade para prosseguir com as obras caso seja necessário. Assim, terá que existir uma 

preocupação na escolha dos materiais e técnicas adotadas, pois o que se constrói hoje, poderá 

ter que sofrer alterações no futuro, e a comunidade tem que ter capacidade de as desenvolver 

sem necessitar de mão-de-obra importada. Relativamente a este facto, Francis McKee 

relembra que a grande causa dos edifícios pós-reconstrução assumirem formas distintas e 

orgânicas, sem unidade habitacional, se deve à dificuldade com que as famílias se deparam na 

aquisição dos materiais
187

, contribuindo para que tudo se produza a partir da adaptabilidade a 

essa situação de carência.   

Para além de tudo o que foi já referido, contrariamente ao que acontece num contexto de 

cooperativismo, como poderemos constatar seguidamente, na autoconstrução não são 

estabelecidos antecipadamente planos de modificações/ampliações para o futuro. Deste modo, 

como salienta Francis McKee
188

, acaba por se criar uma cultura híbrida onde o modelo da 

construção se entrelaça com a forma de viver, pois tudo se origina a partir das necessidades.  

 

 

  

O sistema cooperativo, que segundo referem Vitório Leite e Catarina Ribeiro “se vem 

consolidando desde a década de 1960”
189

 tem na sua essência o trabalho voluntário. Esses 

anos foram, segundo os mesmos, o momento do “nascimento de uma consciência 

democrática e participativa, (…), proporcionando uma nova forma de pensar a arquitetura e 

sociedade, menos determinista e mais pluralista”.
190

 Perante este seguimento de 

acontecimentos e transformações na sociedade, Sultan Barakat acaba por sugerir que esta 
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metodologia de intervenção territorial poderá ser uma alternativa à autoconstrução.
191

 Para 

Jose López Medina este é um método que se baseia num mecanismo de cooperação entre as 

famílias, e que quando é apoiado em meios técnicos e institucionais apresenta uma grande 

complexidade
192

 - tudo isto iremos desenvolver mais adiante. 

Indo ao encontro destas reflexões, Abhas Jha defende ainda que uma comunidade, sendo um 

organismo complexo deverá ser envolvida no processo de reconstrução
193

, pois só assim se 

consegue identificar as suas necessidades e os recursos que poderão constituir-se como uma 

mais-valia. Posto isto, podemos dizer que o cooperativismo compreende não só o direito de 

receber posteriormente uma ajuda semelhante por parte dos outros membros da comunidade, 

como ainda a colaboração entre a comunidade e o pessoal qualificado - sendo este último 

ponto essencial para um bom resultado final. Por conseguinte, Sultan Barakat adverte para a 

necessidade deste processo ter que ser cuidadosamente organizado e gerido, quer nas relações 

entre a comunidade, como na relação que se estabelece com as agências intervenientes no 

terreno, a fim de o processo ser concluído com sucesso.
194

 

Para além de tudo isto, o facto de tudo ser pensado para responder às necessidades mais 

imediatas faz com que se subalternizem os critérios artísticos e estéticos em favor de valores 

intrínsecos à comunidade: “o ético, o político e o económico”.
195

 Nesse sentido, Sultan 

Barakat defende que o trabalho participativo será uma grande ajuda na recuperação dos 

traumas provocados pelo desastre
196

 - o que também se evidenciou na autoconstrução – pois 

esta atividade comunitária propicia ainda o fortalecimento de laços entre os membros da 

comunidade. 

Aqui chegados, torna-se oportuno salientar algumas ideias de outros dois autores, Aravena e 

Lacobelli. Estes autores defendem que para a criação dos ditos laços e dinâmicas coletivas, 

que irão contribuir para que o trabalho participativo se torne mais eficiente, é importante na 

fase de construção encarregar as famílias da criação de subcomissões associadas aos espaços 

coletivos definidos em fase de projeto.
197

 

Posto isto, e realizada esta aproximação geral ao tema, pensamos ser agora conveniente fazer 

um pequeno aparte que nos fornecerá algumas pistas para prosseguir o desenvolvimento do 

tema. Falamos da forma que este processo pode assumir e que Hassan Fathy expõe de duas 

maneiras - “tradicional se os problemas que se abordam forem tradicionais e se a sociedade 

                                                        
191 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.34. 
192 Jose López Medina, “Cooperativismo de ayuda mutua”, in: “Más que una casa”, disponível em http://masqueunacasa.org/ 

propuestas/cooperativismo-de-ayuda-mutua (05/06/2013). 
193 Abhas K. Jha “Safer Homes, Stronger Communities: A handbook for reconstruction after natural disaster”, The World Bank: Washinston, 2010, 

p.183. 
194 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.35. 
195 Vitório Leite, Catarina Ribeiro, “Arquitetura da Participação: Influências latino-americanas de um quotidiano participativo”, in: AA.VV., “Arq./a 

107”, Lisboa, Maio-Junho 2013, p.106. 
196 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.34. 
197 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, 

p.457. 

http://masqueunacasa.org/%20propuestas/cooperativismo-de-ayuda
http://masqueunacasa.org/%20propuestas/cooperativismo-de-ayuda


 79 

for verdadeiramente tradicional”
198

, ou não tradicional, sendo neste caso “evidente que este 

sistema pode ser alargado e aplicado a um programa de alojamento em série”.
199

  

Focando-nos no último ponto – alojamento em série – somos imediatamente remetidos para 

uma outra forma de abordagem que julgamos ser importante referir e desenvolver mais 

aprofundadamente. Referimo-nos a um método cooperativo no qual “o Estado concebe uma 

ou duas casas-modelo e constrói uma pequena parte de cada casa, deixando aos ocupantes o 

cuidado de construir o resto por sua conta”.
200 

Jose López Medina define este método como 

um processo misto.
201

 Este último autor aponta ainda outro processo misto que fora 

desenvolvido por Habraken e que “consiste em diferenciar os elementos coletivos da 

habitação (estrutura, pátios e escadas, posição dos banhos e cozinhas, etc.) (...) dos 

elementos individuais. Donde os coletivos são fixos (…) e os restantes flexíveis e podem ser 

modificados pelas famílias”.
202

 Exemplo do que foi referido é o “Elemental”, bem-sucedido 

projeto a que aludiremos mais adiante.  

Uma última nota, antes de fazer a descrição desse projeto, para salientar uma das vantagens 

em optar por este método misto – o facto de a primeira fase de construção ser desenvolvida 

por profissionais de construção (tema que iremos desenvolver posteriormente) contribui para 

que exista uma estrutura base muito mais segura do que se fosse completamente desenvolvida 

num processo de autoconstrução, para além do facto do tempo de execução ser mais reduzido, 

o que é óbvio, tem repercussões no custo total da obra. 

O projeto “Elemental” é um ótimo exemplo deste método construtivo, pois enquadra e 

sintetiza importantes etapas a ter num processo participativo. Desde logo convém referir uma 

das advertências feitas por Aravena e Lacobelli, autores de “Elemental”, no sentido de dar 

máxima importância à criação de diversas oficinas de trabalho participativo onde, entre 

muitas outras coisas, são apontadas e discutidas as diversas fases, processos e necessidades. 

Tal como é sugerido por Vitório Leite e Catarina Ribeiro, em “Elemental” estamos perante 

um projeto “muito participado, com fóruns constantes e discussões nas quais o projeto foi 

sendo moldado, segundo as demandas e necessidades da comunidade”.
203

 

Nesse sentido, os autores salientam que ainda em fase de desenho, mais propriamente no 

anteprojeto, deverá ser criada uma oficina de trabalho participativo onde é estabelecida a 

priori a parte da habitação que irá ser desenvolvida através de subsídios, e aquela que será a 

posteriori construída individualmente – este método de trabalho, o de estabelecer numa fase 
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inicial os objetivos e prioridades do programa é também defendido por Sultan Barakat
 204

 e 

Abhas Jha.
205

 Nesta fase também se admitem os comentários críticos das diversas famílias, 

que terão fortes repercussões no desenho do projeto final. Com este momento fecha-se o 

primeiro ciclo, o de desenho, onde é determinado não apenas o projeto das habitações como 

também o planeamento urbano.
206

 

Porém, tudo isto será definido muito superficialmente, pois apenas na fase seguinte, quando 

se entrega à empresa construtora o projeto e são apresentados os custos inerentes à 

construção, é que se poderá realmente definir qual a parte em específico que irá ser 

desenvolvida com recurso a subsídios. Por conseguinte, uma vez que a parte inicial da 

construção é desenvolvida por profissionais, é muito importante que os futuros habitantes 

visitem a obra, pois tal como referem os autores do projeto, estas visitas permitem às famílias 

familiarizarem-se com a construção para lhe dar posterior seguimento.
207

 Na verdade, 

constata-se o que já se referiu anteriormente, a importância do trabalho ir para além da 

cooperação entre os membros da comunidade e atingir outro campo de ação, o trabalho 

participativo com os profissionais da construção. 

Posto isto, pensamos ser o momento oportuno para salientar outra das vantagens em seguir 

pela via da reconstrução com bases cooperativistas – o trabalho participativo garante o acesso 

a uma variedade de capacidades de trabalho, cada indivíduo poderá dar um contributo 

diferente e importante para a reconstrução. Deste modo, os membros da comunidade ao 

participarem na reconstrução irão aprender diversos métodos construtivos que poderão ser um 

grande auxílio nos futuros arranjos das suas habitações, o que não acontece quando a 

reconstrução é meramente desenvolvida por profissionais da construção. Por consequência de 

tais factos, persiste uma outra vantagem neste processo, a redução dos custos, uma vez que a 

remuneração de profissionais não se processa em todas as fases de construção, por serem 

substituídos pelo trabalho de ajuda entre cidadãos das comunidades afetadas, noutras fases. 

Isto remete-nos ainda para outro dos benefícios em adotar este sistema, mencionado por 

Hassan Fathy desta maneira: “uma aldeia construída pelos próprios habitantes será um 

organismo vivo capaz de continuar a viver e a crescer”.
208

 Ou seja, a cooperação inicial 

acaba por ir mais além no tempo, transpondo-se posteriormente num espírito de entreajuda 

em que os todos cooperam na convicção de que, um dia, quando estiveram na mesma situação 

serão auxiliados por quem ajudaram anteriormente.
209
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Neste processo, tal como acontece na autoconstrução, na fase inicial acaba por ser 

indispensável manter uma boa relação com as ONGs intervenientes no terreno, pois são elas 

que garantem o controlo sobre todo o processo de construção e que defendem a justa 

distribuição dos materiais e a capacidade de construção, destaca Sultan Barakat.
210

  

Posteriormente deverão existir no local uma série de condições que permitam que o 

planeamento siga em frente da mesma forma como fora iniciado, assim sendo, os materiais 

terão que ser baratos, de fácil montagem e acessíveis a toda a comunidade de modo que não 

seja necessário pedir apoio a pessoal especializado.
211

 

Mais uma vez o “Elemental” deixa bem patente a necessidade de existirem estas ditas 

condições – uma vez que as casas permitiam a ampliação, foi fundamental o trabalho de 

antecipação da sua execução nomeadamente, o de assegurar a capacidade das famílias em 

ampliar e executar tudo a seu custo. Assim, nas oficinas participativas tinham sido 

desenvolvidos planos técnicos relativamente às condições estruturais e construtivas das casas, 

e ainda quais os materiais permitidos para a finalização e ampliação das construções.
212

 Os 

autores destacaram ainda a importância de nessas oficinas serem desenvolvidas estratégias de 

alteração da organização da planta da casa, garantindo que os habitantes possam fazer 

modificações sem colocar em causa a unidade habitacional, assegurando-se com esse 

propósito o apoio técnico e de verificação da capacidade da família para levar a cabo a 

alteração pretendida.
213

 Nestas oficinas de trabalho foram ainda feitas algumas advertências 

de caráter estético e de linguagem arquitectónica, focando a ideia de que as ações individuais 

terão interferências na linguagem conjunta.
214

 

Antes de finalizar, e como não poderia deixar de ser, é essencial fazer uma referência ainda 

que pequena ao nosso exemplo português, o “SAAL”, que Luísa Alpalhão define como sendo 

“sem dúvida o mais marcante na história da Arquitetura Participativa em Portugal”.
215

 

Como podemos observar, existem vários tipos de metodologias participativas, contudo, o 

exemplo que demos focou essencialmente uma problemática cingida à pequena escala urbana. 

Giancarlo de Carlo já nos anos ’80 levantou uma série de questões pertinentes com respeito a 

esse facto, questionando que “se por um lado a participação é possível (…) com problemas à 

escala de pequenos grupos sociais, como podem eles ainda ser considerados exequíveis 

quando os problemas envolvem organismos sociais inteiros ou até a totalidade da raça 

                                                        
210 Sultan Barakat, “Housing reconstruction after conflict and disaster”, Humanitarian Practice Network: Londres, 2003, p.35. 
211 Hassan Fathy, “Arquitectura para os pobres: uma experiência no Egipto rural”, Dinalivro: Lisboa, 2009, p.128. 
212 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, 

p.459. 
213 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, 

p.462. 
214 Alejandro Aravena, Andrés Lacobelli, “Elemental: Manual de Vivienda Incremental y Diseño Participativo”, Hatje Cantz: Ostfildern, 2012, 

p.459. 
215 Luísa Alpalhão, “Práticas emergentes: Novas arquiteturas como reflexo do presente contexto sócio-económico”, in: AA.VV. “Arq./a 107”, 

Lisboa, Maio-Junho 2013, p.111. 



 82 

humana?” 
216

 ou por outro, se “é possível quando as decisões se referem a factores que 

ocorrem num curto período de tempo, como pode alguém continuar e considerar exequível 

quando se lida com programas de longo prazo que negam a urgência dos interesses 

individuais do grupo”.
217

 Seguramente a solução não está em desistir da ideia, mas em 

encarar os problemas como um encadeamento de múltiplas operações e atividades a curto 

prazo. Talvez tenha sido isso que marcou, em parte, o êxito do projeto “SAAL”, acima 

referido, mas que não é objeto de detalhe no trabalho que se desenvolve nesta dissertação. 

 

 

   

Falamos anteriormente de dois processos de reconstrução, autoajuda e cooperativo em que a 

interação é uma caraterística muito importante. No entanto, esta relação entre os técnicos de 

construção e os beneficiários da sua ação nem sempre acontece, como adverte Sultan 

Barakat.
218

 Quando a escala do projeto atinge uma dimensão desmedida, traduzindo-se numa 

maior complexidade, acaba por não ser exequível para os próprios beneficiários, contribuindo 

para que seja preferível que o projeto seja realizado por empresas de construção. 

Neste último caso, uma das indicações a considerar é a aplicação de especificações padrão 

nos alojamentos, que Sultan Barakat define como uma abordagem “one-size-fits-all”
219

, o que 

contribui para que a diversidade e as necessidades de alojamento específicas de cada 

comunidade sejam facilmente ignoradas.
220

  

Esta padronização das soluções de construção tem as suas vantagens e desvantagens. Se o 

facto de estabelecer certas normativas contribui para que a construção das habitações seja 

feita de uma forma fácil e rápida, o que faz com que depressa as comunidades retornem à 

normalidade da sua vida, por outro lado, a não participação das comunidades na sua 

reconstrução transforma-se numa problema para o futuro, tornando a população passiva, 

incapaz de garantir a manutenção segura das próprias habitações. Faltar-lhe-á conhecimentos 

suficientes, uma vez que os métodos e materiais utilizados necessitam do apoio de mão-de-

obra especializada, sobretudo quando as soluções adotadas (empresas, técnicas, mão de obra e 

materiais) tenham sido na grande maioria importadas de países doadores.
221
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Este facto, refere Sultan Barakat, impulsiona o risco de vida da própria comunidade
222

, pois 

ao querer conceber certas modificações nas habitações, sem que as informações e as 

capacidades sejam suficientes para as cumprir, dado o grau elevado de tecnologia adotado, 

acabam por se socorrer a técnicas que colocam em causa a estabilidade da habitação.  

Isto remete-nos para uma advertência de Hassan Fathy, que coloca o problema a uma escala 

mais alargada, ao não circunscrever este constrangimento ao trabalho dos profissionais mas 

ao planeamento em si, alargando-o para o trabalho do arquiteto que, por trabalhar na cidade 

“pressupõe a existência de empreiteiros com experiência e de materiais sofisticados”.
223

 

Assim sendo, facilmente constatamos que o momento da escolha das soluções a adotar deverá 

deter alguma ponderação, pois as escolhas comprometerão o futuro das habitações. Devem 

ser por isso avaliados os recursos e as capacidades das comunidades alvo para que no futuro 

se possam garantir de forma segura a manutenção da área edificada sem recorrer à ajuda 

externa. Não obstante, estas construções conseguem garantir maior resistência e qualidade se 

comparadas com as construções tradicionais.  

Outra desvantagem é o preço muito elevado das construções, pois para chegar ao resultado 

final é necessário envolver um número considerável de profissionais contratados através de 

um sistema escalonado em que, “o principal contratante, o empreiteiro, entrega o trabalho a 

subempreiteiros (…) por sua vez, o subempreiteiro remeterá o trabalho para as mãos de um 

pequeno construtor (…) há portanto vários intermediários, cada um com o seu lucro, o que 

faz subir o preço”.
224

 A agravar esta questão do custo de obra, temos ainda outro fator a 

considerar. Um projeto de grande escala acaba por não envolver o comércio local, não o 

beneficiando, uma vez que a aquisição dos materiais necessários é sempre feita a outros 

países, sendo a economia dos outros países a grande beneficiária.
225

 Acresce que a prazo, 

estas comunidades têm que lidar com a inflação dos preços, pois sempre que necessitarem de 

realizar obras terão que recorrer à importação de materiais e mão-de-obra especializada. 

Assim, se a opção passar por contratar mão-de-obra e materiais locais, o custo total do 

projeto, como é óbvio, será mais reduzido e a economia local, em vez de debilitada, acaba por 

ser estimulada, o que poderá ser uma mais-valia na superação do momento pós-catástrofe, 

refere Sultan Barakak.
226

  

O mesmo autor adverte para a difícil adaptação deste processo a situações de necessidade de 

resposta quase instantâneas, acabando por se tornar desaconselhada para situações de 

emergência (rescaldo pós desastre). Posto isto, pode-se dizer que estes modelos são 

adequados para países desenvolvidos ou para áreas urbanas onde as comunidades não 
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possuam recursos, nem capacidades técnicas necessários para a autoconstrução, acabando 

pelos conhecimentos e capacidades serem limitadas a profissionais especializados. Se o caso 

se inserir em países subdesenvolvidos ou áreas rurais, as práticas de construção, as indústrias 

de construção local deverão ser os principais agentes intervenientes.  

Para terminar, não podemos deixar de ter presente uma perspetiva muito interessante de 

Sultan Barakak, quando desaconselha, em situações em que as populações estão habituadas à 

autoconstrução, a opção de contratar técnicos especializados
227

 – em muitos casos, os 

pequenos empreiteiros locais poderiam desempenhar essa função.  
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A temática da "arquitetura humanitária” parece estar hoje na ordem do dia. Geralmente 

entendida como um manifesto sobre a responsabilidade e o comprometimento social do 

arquiteto e um teste à sua capacidade de estabelecer novos vínculos com o tecido urbano, 

social e político, corporiza o desafio mais orientado para as questões de ética e menos para as 

questões de estética que pontua os grandes eventos de divulgação da cultura arquitetónica.  

Como apontou João Rodeia, a “tradição e praxis disciplinar da arquitetura" garante 

resultados mais duradouros que as opções que “restringem a arquitetura, enquanto coisa 

construída, a um mero produto, a uma questão de linguagem ou a uma dimensão objetual”, 

acrescentando que, quando reduzimos a arquitetura apenas à sua dimensão objetual, incidimos 

no “risco da excessiva mercantilização e submissão às regras do consumo, que a redução a 

uma questão de linguagem abre caminho à tirania da novidade imposta pelo mercado e a 

complexidade formais desnecessárias – nomeadamente pela efémera inspiração ou excessiva 

dependência da tecnologia digital – e que a redução a uma dimensão objetual abusa da 

autonomia da coisa construída e desvincula-a da prestação territorial”228. Este processo de 

trabalho conduz geralmente a respostas débeis em contextos marcados pela escassez de 

recursos.  

Sensível ao esmorecimento das ideologias, uma nova geração de arquitetos procura 

desvincular-se das formas e das metodologias próprias da cultura arquitetónica que tende a 

remeter o profissional para uma crescente condição de alheamento, apostando no 

questionamento das convenções, ao mesmo tempo que induzem uma participação ativa das 

comunidades envolvidas no processo (ver anexo 8). Ao colocar a ênfase na construção de 

espaços reais, com o objetivo de promover um diálogo direto com os utilizadores, a ação do 

arquiteto em programas de ajuda humanitária configura uma verdadeira alternativa ao modelo 

tradicional de trabalho, mais liberto dos excessos formalistas e da autorreferencialidade 

autoral que ao longo dos tempos nos acabou por distanciar de uma produção arquitetónica 

orientada para as preocupações e vontades dos utilizadores.  

 

A catástrofe social e económica provocada pelas duas guerras mundiais determinou uma 

ruptura com os processos tradicionais de construção em favor da industrialização e da 

standardização das soluções.  Nas décadas de 60 e 70 foram revistos muitos dos modelos de 

construção massificada e a tendência para o seu universalismo, na tentativa de integrar 

processos participativos de decisão e uma maior atenção aos valores culturais locais e ao 

significado dos lugares, deduzida da sua evolução histórica. Os países em vias de 
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desenvolvimento tornam-se então objeto de estudo e de experimentação projetual, promovida 

geralmente por organismos e instituições do primeiro mundo. Este interesse, informado por 

ideologias pós-colonialistas, vai-se prolongar até hoje, determinando um apuramento gradual 

dos mecanismos da participação no sentido de dotar as comunidades de autonomia no que se 

refere à produção e à manutenção dos edifícios (ver anexo 20). 

 

Neste sentido, esta dissertação, procurou entender e evidenciar as diferentes metodologias de 

projeto que as “Arquiteturas de Ajuda e desenvolvimento” podem configurar, bem como as 

problemáticas relacionadas com as formas de ocupação territorial, com a organização das 

unidades habitacionais e a construção dos abrigos, distinguindo três níveis de ação projetual: 

desenho do conjunto; composição espacial ou organização da unidade e métodos de produção. 

 

A tabela anexa pretende ajudar a formular algumas conclusões, necessariamente provisórias 

devido a insuficiência da amostragem em comparação com a lista infindável de soluções 

elaboradas ao longo de mais de 100 anos de história. Os campos definidos traduzem a 

abordagem realizada ao longo da dissertação, daí os itens considerados:  

- Durabilidade - identifica a durabilidade das soluções implementadas subdividindo-as em; 

abrigos de emergência, abrigos transitórios, habitação permanente e soluções evolutivas. 

- Implantação - elenca as estratégias de planeamento territorial, polarizadas entre aquelas que 

tentam reaproveitar total ou parcialmente as povoações danificadas ou as que estabelecem 

novos aglomerados e implicam a deslocalização das populações afetadas. 

- Materiais - clarifica a sua origem, subdividindo-os entre aqueles que implicam a aquisição 

fora dos locais de intervenção, aqueles que são produzidos nos locais de implementação das 

soluções e os que são reciclados e recuperados. 

- Montagem - distingue as soluções que: estão prontas a habitar e as que são montadas ou 

construídas nas áreas de intervenção. 

- Mão de obra - analisa as modalidades de concretização do processo construtivo no que se 

refere à necessidade de contratação de mão de obra especializada e às possibilidade de 

participação da população beneficiária ou voluntários (na grande maioria estudantes das 

faculdades de arquitetura). 

 

No que se refere às questões de planeamento territorial das intervenções, verifica-se que 

algumas opções estratégicas podem determinar a escolha de terrenos livres para implantação 

das novas aglomerações devido à falta de espaço disponível para construir na sequência da 

destruição das povoações existentes, o que acaba por impor a deslocalização das populações 

para essas áreas. A facilidade logística que a implementação de grandes campos de refugiados 

comporta, em comparação com a construção de aglomerados mais pequenos, distribuídos pelo 
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território, contribui para este processo de deslocalização. No entanto, verifica-se 

frequentemente que a implantação destas soluções, geralmente de carácter temporário, 

implica algumas exigências em relação à orografia e morfologia dos solos, resultantes dos 

constrangimentos induzidos pelo seu desenho racional e por se tratarem, maioritariamente, de 

estruturas incapazes de se implementarem em áreas com grande inclinação (ver anexo 04).  

Já as soluções permanentes, pelo facto de permitem que se proceda à limpeza das áreas 

afetadas, antes de iniciar o processo de reconstrução admitem a sua integração nos locais de 

origem.  

No que se refere à construção de infraestruturas de abastecimento e de redes viárias, verifica-

se, para estes casos, um menor investimento por comparação com as operações de carácter 

permanente, para as quais se tende a adotar modalidades de planeamento integrado (ver anexo 

20). 

 

Concretizado este processo de planeamento territorial, o foco do trabalho do projetista centra-

se no desenho da unidade habitacional. Apesar de estarmos conscientes do recente 

esbatimento das fronteiras entre as categorias de temporário e permanentes, considerando que 

muitas vezes as perenes se tornam definitivas, esta polarização não deixa de se revelar 

operativa por clarificar as condicionantes específicas do dois tipos de programa e as 

diferenças entre as soluções arquitetónicas que ambos promovem.  

Na verdade, é possível reconhecer que os processos de trabalho e as metodologias de projeto 

variam consoante os programas e as estratégias assumidos: enquanto que os abrigos 

temporários são pensados como resposta instantânea à falta de habitação em situações de 

emergência, a construção das solução permanentes obriga a um maior tempo de programação, 

reflexão e também de construção. Se as soluções temporárias são caracterizadas por um certo 

distanciamento em relação à cultura e hábitos das populações beneficiárias (ver anexo 04/05/22), 

o que gera por vezes casos de inadaptação aos novos contextos, as de carácter permanente 

procuram responder às circunstâncias da intervenção, seja através da utilização de técnicas ou 

de materiais locais, da implementação de dispositivos específicos de organização espacial ou 

de meios logísticos adequados aos recursos existentes, ou necessidades (ver anexo 20).  

No entanto, ambas as soluções caracterizam-se pela tentativa de controlo e redução dos custos 

de produção e instalação, condição para que se tornem viáveis em contextos de grande 

contenção de recursos. Uma vez que o investimento associado às construções temporários se 

aproxima ao das soluções definitivas, muitos planos de intervenção recorrem a programas 

intermédios de caráter transitório, onde se tenta conciliar o melhor dos dois mundos.  

 

O quarto capítulo propõe uma aproximação às várias metodologias construtivas  possíveis 

para a execução das unidades, subdividindo-as em processos de autoconstrução, cooperação e 
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contratação de profissionais de construção. A escolha da estratégia a aplicar resulta da 

avaliação da escala da propagação do desastre, dos prazos indicados para a concretização dos 

projetos, dos recursos disponíveis, do interesse das comunidades afetadas em participarem no 

processo de reconstrução, bem como das técnicas e métodos de construção a aplicar. Na 

maioria dos projetos apresentados no decorrer desta dissertação, o processo de construção é 

maioritariamente do tipo participativo no sentido de mobilizar não só os técnicos projetistas 

mas também os utilizadores ou grupos de voluntários, o que não invalida o recurso pontual a 

empresas especializadas.  

No que se refere ao tipo de materiais e processos utilizados, verificamos que há diferenças 

entre as soluções temporárias e permanentes. A diferença mais evidente reside na qualidade 

dos materiais aplicados e, consequentemente, na sua resistência estrutural e durabilidade. Para 

os abrigos de carácter temporário, os sistemas escolhidos são geralmente simplificados no que 

refere aos modos de montagem ou de execução da obra (ver anexo 01/04/18/22). Em muitos casos 

pode-se mesmo substituir o termo “construir”, ligado aos processos de trabalho 

convencionais, por “montar”.  

 

A partir da análise dos projetos selecionados, tanto os de caráter temporário como os 

permanentes, que vão enformando a dissertação, constatamos que os casos destinados aos 

países desenvolvidos apresentam maiores exigências de conforto ao nível da organização 

espacial e das valências construtivas. Este tipo de soluções recorre frequentemente a materiais 

e tecnologias de grande qualidade, como podemos constatar nos projetos realizados pela ONG 

Make It Right (ver anexo 14 e 15) em parceria com um conjunto de arquitetos que circulam 

dentro do sistema do star system, tais como Shigeru Ban ou Frank Gehry, ou a empresa 

Reaction (anexo 23), com os abrigos de emergência desenhados para as vitimas do furacão 

Katrina, os quais, apesar do seu carácter temporário, prevê um sistema autosuficiente de 

produção de energia elétrica bem como dimensões são também bastante mais generosas e 

equipadas. Outras das características destas intervenções consiste na tendência para o 

fornecimento de soluções completas e estáticas, contrariamente ao que se observa nos 

exemplos vocacionados para países com menos recursos, em que as tipologias de caráter 

evolutivo se destacam. Podemos observar isto nos projetos da autoria da empresa Elemental 

(ver anexos 6 e 13), os quais tiram partido da disponibilidade das populações mais carenciadas 

para promoverem, com autonomia, ações de construção colaborativa ou de autoconstrução no 

sentido de gradualmente transformarem os núcleos base à medida da alteração das suas 

necessidades e possibilidades financeiras. Estas propostas que procuram recorrem à mão de 

obra disponível, o que determina a adoção de soluções mais simples, que podem adequar-se 

ao mais absoluto deficit de recursos e que se baseiam geralmente no emprego de materiais 

reciclados ou produzidos no próprio local de intervenção. Um dos projetos mais notórios as 
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Paper Log House, (ver anexo 1) do arquiteto Shigeru Ban, o projeto Diez Casas para Diez 

familias  desenvolvido pela School of Architecture at Instituto Techonologico y de Estudios 

Superior, (ver anexo 16). 

Em oposição, os abrigos destinadas aos países ricos apresentam soluções construtivas mais 

complexas que obrigam à contratação de empresas especializadas, pelo que a participação das 

populações beneficiários fica limitada à realização de pequenos trabalhos de manutenção. 

 

 

Apesar de não dever entender-se a "arquitetura de ajuda" como uma área de especialidade 

disciplinar, o projeto de arquitetura nestes contextos coloca sempre questões particulares ao 

nível do enquadramento programático, das lógicas de organização, da conexão entre a 

qualidade espacial e as possibilidades de construção e ao nível da interação entre os 

intervenientes e as populações necessitadas. Esta arquitetura configura geralmente situações 

de questionamento das tradicionais metodologias de trabalho, diluindo as fronteiras entre as 

fases de projeto e a separação entre os momentos de concessão e de construção. 

O contacto direto com a realidade que os programas de auxílio proporcionam não deixa de 

representar o necessário caminho de saída para a afirmação de novos valores, fundamentais 

para o reposicionamento das questões éticas e para a problematização do lugar da política na 

arquitetura contemporânea. O confronto com a tragédia torna a tarefa da arquitetura muito 

elementar: colocar, cruamente e sem retórica, alguma ordem no seio da desordem.  

As soluções arquitetónicas, marcadas pela precariedade das formas e dos materiais e por 

processos de projeto/construção baseados na criação de comunidades temporárias formadas 

por grupos voluntários, abrem um novo campo de investigação, muito mais perto dos 

fundamentos da arquitetura, e que permite aproximar os intervenientes do processo de 

decisão. Em situações de crise, as pessoas e as instituições estão mais abertas ao diálogo e 

disponíveis para debater uma grande diversidade de problemas e para aceitar propostas que 

noutros contextos não seriam possíveis. E, quando se trabalha em regimes colaborativos, a 

autoria dilui-se, num coletivo anónimo que se aproxima de uma “arquitetura, sem 

arquitetos”.229 Neste quadro, a ação do arquiteto pode alargar-se a novos campos no sentido 

de garantir uma efetiva participação dos diferentes atores em todas as fases do processo de 

arquitetura.  

Se, por um lado, o momento prévio de programação vai assumir uma importância crucial para 

a correta identificação dos problemas e das potencialidades, não só no que se refere ao 

reconhecimento dos recursos locais, dos constrangimentos financeiros, de tempo e de espaço 

e das limitações ao nível da disponibilidade de materiais de construção e de mão-de-obra 

                                                        
229 Bernard Rudosky, “Architecture Without Architets: A Short Introduction to No-Pedigreed Architecture”, University of New Mexico: Mexico, 

1995 
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especializada, mas também no que se refere às possibilidades de desenvolvimento das 

economias locais e à recuperação dos meios de subsistência das populações afetadas. Por 

outro, o essencial do processo participativo reside na dinâmica de aprendizagem coletiva de 

um saber partilhado e na existência dum contexto que a favoreça. Assim, o arquiteto não deve 

somente trabalhar sobre os desejos do cliente, deve ele próprio ser catalisador dum discurso 

de utilidade pública através da educação e do aconselhamento, no sentido, nomeadamente, de 

capacitar as comunidades afetadas para a construção das próprias habitações e manutenção do 

quadro construído.  

Como referi no início do capítulo, a "arquitetura humanitária” parece ter definitivamente 

marcado presença no debate disciplinar e nos meios de produção, divulgação e comunicação 

da cultura arquitetónica. 

Por um lado, é um tema que vem povoando os exercícios pedagógicos das escolas de 

arquitetura, na procura de uma renovação e de uma saída para a crise, para os excessos do 

capitalismo, da arquitetura do star systems, sem deixar de apontar para a tentativa de afirmar 

um novo mercado de trabalho. Por outro, é possível confirmar-se, em forma de conclusão, 

que estes programas colocam questões que vêm pôr em causa as ferramentas tradicionais de 

trabalho do arquiteto e alguns dos pressupostos da sua autonomia profissional provocados 

pela aproximação entre o saber do arquiteto e as expectativas do cliente. Uma aproximação 

que não é isenta de complexos jogos de contradições e conflitos, substrato para uma mais 

intensa prática de projeto. 

Por último, não deixa de ser fundamental apontar a importância do arquiteto poder trabalhar 

nos dois sistemas. Shigeru Ban ou Alexandre Aravena partilham os circuitos internacionais da 

produção arquitectónica. No entanto, sabem que para poderem interrogar o processo de 

formação de fenómenos como a globalização, as identidades, o interculturalismo, têm 

necessariamente que olhar para o ser reverso - o localismo, a pobreza, a exclusão - na 

tentativa de restaurar o sentido que a colisão destas forças incompatíveis tem obscurecido. 

Uma crença que explica o aparente paradoxo que é o facto de pertencerem ao clube restrito 

dos arquitetos do star-system e em simultâneo de praticarem uma poética de resistência que é 

também um discurso crítico de afirmação de novos valores, fundamentais para o 

reposicionamento das questões éticas e para a problematização do lugar da política na 

arquitetura contemporânea. Neste confronto, estabelecem o necessário distanciamento crítico 

que lhes assegura, ao mesmo tempo, uma aproximação operativa em relação a ambos os 

mundos. 
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