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RESUMO 

 

A questão da habitação permanece um tema central no contexto da determinação dos modos de 

desenvolvimento das sociedades. A importância do crescimento constante da construção 

habitacional face a um aumento populacional inédito coloca hoje novas questões sobre a(s) 

forma(s) de estabelecer, num quadro de desenvolvimento sustentável, uma interação 

equilibrada, eficiente e respeitosa dos edifícios e pessoas com o seu entorno. Desafiados a 

construir um bairro social na Quinta Monroy, no Chile, para a população que nele residia – numa 

favela – há três décadas, Alejandro Aravena e o atelier ELEMENTAL propuseram um novo tipo 

de habitação social: as “meias-casas”. Aravena redefiniu o conceito de qualidade, avançando 

com a visão de uma habitação entregue com metade do volume em vazio e que, através da auto-

construção, se valoriza ao longo do tempo. Esta filosofia/metodologia oferece aos habitantes 

urbanos destituídos a oportunidade de se tornarem proprietários da sua própria casa sem os 

riscos sociais da deslocação. Ao reconhecer as realidades dos assentamentos informais com 

parte da solução e não do problema facto, a ELEMENTAL propõe um novo prisma 

potencialmente muito adaptável a outros projectos (mesmo noutras culturas) e correspondentes 

aos desafios dos Sustainable Development Goals definidos pela ONU. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Incremental, auto-construção, assentamentos informais, população 

urbana   
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ABSTRACT 

 

Housing remains a central issue within the context of establishing forms of development in 

society. The importance of a constant growth in housing construction in a context of a previously 

unseen population increase poses new questions about the way(s) to establish, within the 

framework of sustainable development, an efficient and balanced interaction between buildings 

and people, and the environment. Challenged to build a public housing project in Quinta Monroy, 

in Chile, for its “favela” inhabitants of three decades, Alejandro Aravena and Atelier ELEMENTAL 

proposed a new type of social housing: “half- houses”. Aravena redefined the concept of quality, 

putting forth a vision of house that maintained, upon delivery, half of the volume in void; through 

self-construction, its value would accrue over time. This philosophy and methodology gave 

inhabitants the chance of becoming home owners without the social risks of displacement. By 

accepting the realities of informal settlements as part of the solution and not of the problem, 

ELEMENTAL suggests a new approach highly transposable to other projects (and in other 

cultures) that corresponds to the challenges of the UN’s Sustainable Development Goals. 

 

 

KEYWORDS: Incremental Architecture, self-construction, slums, urban population  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal a investigação do tema Arquitetura Incremental e a 

sua articulação com um modelo de participação dos habitantes urbanos tendo em vista uma 

resposta mais robusta à problemática da habitação dita “social”1 a nível mundial. A escolha reflete 

naturalmente as preocupações e interesses da autora, nomeadamente a crença quanto ao papel 

(fundamental) que o Arquiteto deve desempenhar na sociedade. De facto, apesar de ser um 

entre muitos atores sociais, este está unicamente equipado para influenciar a melhoria da 

qualidade de vida de todas as populações. A pertinência deste tema justifica-se ainda pela 

proeminência que a sustentabilidade dos centros urbanos tem vindo a adquirir enquanto 

paradigma nos infinitos assentamentos informais clandestinos (favelas, slums, barracas, etc.).   

A questão da habitação permanece um tema central no contexto da determinação dos modos de 

desenvolvimento das sociedades. A importância do crescimento constante da construção 

habitacional face ao aumento populacional coloca hoje novas questões sobre a(s) forma(s) de 

estabelecer, num quadro de desenvolvimento sustentável, uma interação equilibrada, eficiente e 

respeitosa dos edifícios e pessoas com o seu entorno. 

Esta reflexão apresenta-se-nos ainda mais relevante se considerarmos que, enquanto a 

população urbana nos países desenvolvidos está relativamente estabilizada, nos países em vias 

de desenvolvimento continua a aumentar bastante anualmente; estima-se que “o número de 

pessoas que vivem em assentamentos informais tende a crescer globalmente de 1 milhar de 

milhão para 2 mil milhões até 2030, principalmente na África do Saara, no Sul da Ásia e na 

América Latina” (UN-Habitat 2003). Ao contrário do que ocorreu na viragem do século XIX para 

o século XX, a urbanização atual não está apoiada na expansão da indústria e do emprego, ou 

seja, irá dar-se sem o necessário crescimento económico, resultando em inúmeros 

assentamentos humanos desordenados em territórios delapidados e habitados por populações 

empobrecidas.  

Ao olharmos para as grandes cidades dos países em vias de desenvolvimento, observamos que 

a ocupação clandestina de terrenos representa entre 40% a 70% do espaço (des)urbano.  Aqui, 

o terreno localiza-se quase sempre longe do centro das cidades – sendo por isso prejudicial à 

melhoria da qualidade de vida – e as infra-estruturas públicas (saneamento, drenagem, água e 

eletricidade) são precárias quando não inexistentes. A falta de condições básicas de vida 

fomenta, por sua vez, a violência, o tráfico, a desnutrição, etc.. 

Tal como as outras áreas de conhecimento, a Arquitectura tem vindo a descobrir formas 

inovadoras de contribuir para um mundo mais sustentável. Considerando as favelas como parte 

                                                           
1 Em Portugal, de acordo com a Portaria n. 828/88, de 29 de Dezembro, a habitação social é definida como: “habitação 

de custos controlados promovida com o apoio financeiro do Estado, nomeadamente pelas câmaras municipais, 
cooperativas de habitação, empresas privadas e instituições particulares de solidariedade social, destinadas à venda 
ou arrendamento e as que obedeçam aos limites de área bruta, custo de construção e preços de venda fixados.” 
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da solução e não do problema, Alejandro Aravena, Pritzker2 2016, propôs um novo tipo de 

habitação social: as “meias-casas”, passíveis de posterior expansão. Aravena redefiniu o 

conceito de qualidade, avançando com a visão de uma habitação que se valoriza ao longo do 

tempo. Esta filosofia/metodologia oferece aos habitantes urbanos destituídos a oportunidade de 

se tornarem proprietários da sua própria casa, algo a que jamais teriam acesso de outra forma. 

O presente documento contribui, à sua medida, para um diagnóstico destes e outros progressos. 

Além das “meias-casas” do atelier ELEMENTAL, figuram nas páginas seguintes os casos 

práticos de Weissenhof Siedlung (Estugarda), Unité d’ Habitacion (Marselha), Robin Hood 

Gardens (Londres), Bairro Bouça (Porto), PREVI (Lima), e Quinta Monroy (Iquique) como 

exemplos de intervenções arquitetónicas em centros urbanos ao longo de vários anos. O seu 

intuito foi dar uma resposta condigna à carência de habitação da população pobre que migra 

para os centros urbanos em busca de novas oportunidades. As perguntas que orientaram o 

estudo das obras mencionadas foram as seguintes: 

 

À luz da sua contextualização histórica, quais as lições mais importantes que devemos retirar 

das alternativas já testadas para a resolução da problemática da habitação social sustentável? 

Qual a importância do papel desempenhado pela autoconstrução no caso de estudo central desta 

dissertação – as “meias-casa” – e qual o potencial de transposição para outros projetos que 

revela? 

Como se enquadra o caso de estudo das “meias-casa” nos 17 Sustainable Development Goals 

(SDG) definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015?  

Será possível adaptar a metodologia do atelier ELEMENTAL a casos distintos ao nível global? 

 

Metodologicamente, a presente investigação adota uma abordagem qualitativa de matriz teórica 

complementada com informação empírica relativa à problemática em estudo. A revisão 

bibliográfica inclui obras interdisciplinares dedicadas à Habitação Social, e articula-se com a 

observação direta de alguns casos de estudo, bem como com a ponderação do contexto 

económico, político e social das condições de habitabilidade, características arquitetónicas e 

consequentes modos de habitar. 

Esta dissertação divide-se em duas secções principais. A primeira parte do século XIX, da 

Revolução Industrial e do nascimento do mundo urbanizado, industrializado e insustentável no 

qual vivemos, para fazer a revisão da evolução histórica da habitação social e da procura por 

                                                           
2 Pritzker - O Prêmio Pritzker de Arquitetura é concedido anualmente para homenagear um arquiteto cujo trabalho 

construído demonstre uma combinação de qualidades como talento, inovação e compromisso, que tenha 
desencadeado contribuições consistentes e significativas para a Humanidade e ambiente construído através da arte da 
arquitetura. Foi fundado em 1979 pelo casal Pritzker, é financiado pela família Pritzker e patrocinado pela Fundação 
Hyatt. É considerado um dos principais prêmios de arquitetura do mundo, e é frequentemente chamado de prêmio 
Nobel de arquitetura. 
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diferentes estratégias de Projeto Arquitetónico para este tipo de habitação. Versa também sobre 

os planos urbanos nos quais as várias opções apresentadas se inseriam e quais as suas 

vantagens e desvantagens do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. Analisa ainda 

alguns aspetos da construção de casas para as classes sociais mais desfavorecidas, tais como 

a localização dos terrenos disponíveis; as tipologias de edifícios; a definição de áreas mínimas 

ideais; etc.. A metodologia seguida é comparativa, justapondo os planos e intenções dos 

arquitetos e dos restantes envolvidos nos processos construtivos ao legado que as intervenções 

arquitetónicas efetivamente deixaram no espaço urbano. 

A segunda secção do texto estuda o caso prático da Quinta Monroy em Iquique, Chile – obra do 

atelier chileno ELEMENTAL, tendo o arquiteto responsável e impulsionador do projeto sido 

Alejandro Aravena – utilizando o conceito de habitação incremental, o conhecimento teórico 

sobre a constante evolução do crescimento da população urbana a nível global (principalmente 

nas cidades dos países em vias de desenvolvimento) e os SDG como lentes analíticas.  

Para que a sua contribuição para um mundo mais sustentável faça jus ao seu potencial, a 

Arquitetura pode e deve focar-se em casos práticos como os que esta dissertação aborda, que 

permitam replicar sucessos e evitar a repetição de fracassos. É essa a intenção desta 

dissertação; é este o espírito que a anima.   
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2. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

“Arquitetura social parece um paradoxo”. 

 (Baptista, Moreno, Massad, Yeste, 2014) 
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2.1 Urbanismo Utópico 

O pensamento sobre habitação social nasce das alterações do planeamento urbano que 

surgem das transformações políticas, sociais e ideológicas da Revolução Francesa, cujas 

principais reivindicações foram o fim do absolutismo, a ascensão da Burguesia ao poder 

político e, sobretudo, a instauração da igualdade civil . 

Estes novos ideais permitiram aos arquitetos da época a possibilidade de projetarem 

cenários idealistas. A cidade renascentista foi então trocada por desenhos visionários que 

anunciavam a sociedade do futuro. Assim, em 1774, o projeto de Claude-Nicolas Ledoux 

para a cidade de Chaux (fig. 1) serviu-se da arquitetura para dar resposta às necessidades 

que as transformações sociais da época exigiam com uma proposta de organização social 

completamente nova. O projeto focava-se na atividade industrial e reinventava a 

distribuição da sociedade na cidade através da criação de novas tipologias arquitetónicas 

que perpassavam todos os estratos sociais. 

 

 

Figura 1. Plano Urbano para a Cidade de Chaux 

 

O ganho de consciência sobre a nova sociedade que se instalava fomentou o pensamento 

sobre um novo desenho urbano e redefiniu a função do arquiteto. A cidade e as relações 

sociais que nela ocorrem passaram a ser objeto de estudo apropriado, sendo o grande 

desafio responder a necessidades novas de forma coesa e racional. A arquitetura passou 

a ser um recurso privilegiado de ação para reformadores sociais e, seguindo uma lógica 

de renúncia da metrópole capitalista que já se anunciava, começaram a surgir tentativas 

de modelos cooperativos que propunham uma organização territorial, produtiva e social 

completamente inovadora, assente na multiplicação e dispersão de pequenas 

comunidades controladas e auto-suficientes. Exemplo disto são as propostas dos 
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arquitetos utópicos Henri Saint-Simon3, Robert Owen4, Jean-Baptiste Godin5 e Charles 

Fourier6 que, numa critica às respetivas sociedades, projetaram espaços adaptados ao 

rearranjo político da sociedade e das estruturas sociais. Além deste intuito politico, estes 

homens criaram imagens de uma nova sociedade, procurando a harmonia entre os homens 

e o meio em que vivem – o Falanstério (fig. 2), caracterizado por grandes construções auto-

suficientes onde se vivia em comunidade num edifício comum, é o maior exemplo destes 

trabalhos. Porém, as resistências profundas das estruturas sociais e culturais herdadas 

condenaram estes projetos ao fracasso, tendo estes ainda assim servido de referência 

para inúmeros sistemas e experiências concretas nos domínios da habitação social desde 

o século XIX. 

As alterações das condições da vida urbana tornaram necessário um novo tipo de 

arquitetura que após a Revolução Francesa permaneceu no plano teórico mas que com a 

Revolução Industrial evoluiu para planos concretos. 

 

 

Figura 2. Desenho do Falanstério 

 

2.2 A Cidade Industrial 

A Revolução Francesa olhou para os Homens enquanto cidadãos, pondo em questão os seus 

direitos (e a falta deles); já a Revolução Industrial olhou para os mesmos como meros 

trabalhadores, focando-se apenas nos seus deveres para com o aumento produtivo da indústria.  

A Revolução Industrial, que começou em Inglaterra em meados do século XIX, trouxe 

importantes mudanças produtivas, sociais e territoriais. Estas transformações fomentaram 

muitas melhorias na qualidade de vida do Homem e das cidades, nomeadamente nos 

transportes, energia e tecnologia; assistiu-se também a um aumento da população, devido às 

melhorias nas condições sanitárias, no nível económico das famílias e nos conhecimentos 

                                                           
3 Henri Saint-Simon (1760-125) – Filósofo e economista francês. 
4 Robert Owen (1771-1858) – Reformista social inglês. Fundador do Movimento “Socialismo Utópico”, que estudava 
futuras cidades ideais. 
5 Jean-Baptiste Godin (1817-1888) – Escritor e teórico político com grande importância na inovação da sociedade 
francesa. 
6 Charles Fourier (1772-1837) – Socialista francês. 



 

7 
 

científicos. A densidade populacional das cidades aumentou exponencialmente, pois a 

maquinofatura tornou desnecessária a mão-de-obra nos campos agrícolas; como consequência, 

as pessoas viram-se obrigadas a migrar do campo para a cidade em busca de trabalho. Estes 

novos operários fixaram-se principalmente em zonas industriais, junto a minas de carvão e ferro, 

dando origem a novos bairros – zonas de miséria e degradação – que mais tarde se tornaram 

novos centros urbanos. O êxodo rural resultou também num excedente de mão-de-obra que se 

traduziu em desemprego, marginalidade e deterioração das condições de vida nas cidades.  

É na cidade industrial, num espaço urbano profundamente alterado, que os problemas sociais 

do século XIX (sobretudo a luta de classes) mais se manifestam, requerendo soluções urgentes. 

Com base na observação do ambiente desordenado e insalubre da cidade industrial, Ebenezer 

Howard7 publica em 1898 To-morrow, no qual propõe uma alternativa para gerir os novos 

problemas urbanos e rurais. Descreve então uma cidade utópica onde as pessoas viveriam em 

harmonia com a natureza. Em 1902, na segunda edição, com o novo titulo Garden-Cities of To-

morrow, apresenta um breve diagnóstico do excesso de população das cidades e das suas 

consequências.  

Howard acreditava que a melhor estratégia para a melhoria do estilo de vida nas cidades seria a 

simbiose entre cidade e campo. Com base na análise das vantagens e desvantagens do campo 

e da cidade, criou um modelo-base para a Cidade-Jardim (fig. 3): o modelo “três ímanes” (ver 

Anexo 1). Este destacava as forças de atração da cidade, do campo e, como alternativa, da 

cidade-jardim. Nesta nova via os dois imanes fundir-se-iam, aproveitando o que de melhor cada 

ambiente possuía, nascendo da união “uma nova esperança, uma nova vida, uma nova 

civilização” Howard, (1902). A publicação resultou na fundação do movimento cidades-jardim. 

 

 

Figura 3. Esquema de Distribuição na Cidade-Jardim. 

 

                                                           
7 Ebenezer Howard (1850-1928) – Teórico e urbanista inglês. 
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A cidade-jardim foi desenhada em núcleos controlados e dividida hierarquicamente, desde a 

praça circular central até à periferia, contendo zonas radiais com funções diferenciadas. Por 

cidade deveriam existir cerca de 5.500 lotes com 6,1mx40m. A população estimava-se em cerca 

de 30.000 habitantes na cidade e 2.000 no setor agrícola. Fazendo os cálculos segundo o 

esquema base de Howard conclui-se que a área total da cidade seria de 416,83 hectares, sendo 

que apenas a área dos sectores residenciais seria aproximadamente de 251,72 hectares, o que 

resultaria numa densidade média de 119,18 habitantes por hectare, podendo esta considerar-se 

média baixa.  

Assim que a população da primeira cidade-jardim atingisse a sua capacidade máxima, Howard 

propunha que se construísse outra cidade num local próximo, mantendo sempre uma área rural 

entre as duas. Estas cidades estariam conectadas por caminhos-de-ferro, que possibilitariam a 

troca de mercadorias. A primeira cidade-jardim – Letchworth – foi projetada em 1903 e teve um 

enorme sucesso, chegando a alcançar a sua capacidade máxima em 1962. Em 1919 instalou-

se, num terreno a 15 Km de Letchworth, a segunda cidade-jardim – Welwin. 

Esta proposta de Ebenezer Howard ultrapassava a harmonia entre homem e natureza, uma vez 

que apresentava também uma política para a manutenção do equilíbrio social. Planeava não só 

as formas, as funções, os meios financeiros e administrativos de uma cidade ideal mas, 

principalmente, um processo para satisfazer o aumento da população e controlar a concentração 

da mesma nos centros metropolitanos. Ebenezer Howard, além de se ter debruçado sobre a 

qualidade de vida no espaço urbano, valorizou a importância do dever do arquiteto para com a 

comunidade em geral, tendo demonstrado a possibilidade de proporcionar à população operária 

habitações de baixo custo com qualidade espacial, estrutural e ambiental. Apesar de, ao contrário 

do Falanstério, este modelo ter sido implementado, a realidade ficou aquém das espectativas, 

tendo as cidades-jardim acabado por se tornarem subúrbios residenciais periféricos.  

Em 1904, Tony Garnier8 desenhou o projeto urbano da Cité Industrialle (fig. 4), com uma 

organização central-radial onde existiam zonas separadas para distintas funções: residencial, 

atividades públicas e agricultura. Os bairros habitacionais estavam desenhados segundo uma 

malha ortogonal e os blocos eram idênticos e fragmentados, contendo espaços verdes no seu 

interior e pequenos jardins entre os edifico e a rua. Este plano representou o culminar de várias 

filosofias de urbanismo desenvolvidas no século XIX e o início do Movimento Moderno. 

                                                           
8 Tony Garnier (1869-1948) - Arquiteto e urbanista francês. 
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Figura 4. Desenho do Plano Urbano da Cité Industrialle 

 

2.3 Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais 

Nos finais do século XIX, surgiu o movimento Arts and Crafts, que veio encorajar a confluência 

de artistas, designers e artesãos, propondo uma conciliação entre o revivalismo dos métodos 

artesanais tradicionais e a análise clara da forma e da função de objetos e espaços. A arquitetura 

deste movimento, apesar de menos elaborada do que a das épocas precedentes, mantinha um 

traço tradicional e historicista.  

A fim de fomentar a colaboração entre artistas, arquitetos e artesãos para o desenvolvimento de 

um design mais moderno e adaptado à era industrial, surgiu em Munique, em 1907, uma 

organização denominada Deutsche Werkbund. O grupo de artistas e designers progressistas 

que compunha a Werkbund procurou abordar o design sem procurar inspiração nos estilos do 

passado, tendo levado a cabo um trabalho pioneiro no domínio do design e da arquitetura. Walter 

Gropius9, nomeadamente, sentiu a necessidade de criar uma maior aproximação da arquitetura 

à indústria e ao design industrial. Assim, em 1919, durante o primeiro pós-guerra, fundou, em 

Weimar, a Bauhaus (“casa de construção”). Esta escola de artes e ofícios aspirava à 

harmonização entre o design de qualidade, o emprego das máquinas e a adoção de materiais 

modernos na arquitetura e no design. Nas palavras de Gropius (1923), “A Bauhaus crê na 

máquina enquanto veículo do design moderno e procura compreendê-la plenamente”; estes 

ideais preservam a sua influência até aos dias de hoje. Os seus métodos de ensino também 

foram amplamente reproduzidos, e vários dos seus projetos tornaram-se fortes referências para 

futuras gerações de arquitetos. 

                                                           
9 Walter Gropius (1883-1969) - Arquiteto alemão e fundador da escola Bauhaus. 
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Em 1924 a escola foi deslocada para Dessau, onde se construiu uma sede notável (fig. 5) que 

assumia o uso do betão, do vidro e do aço, com acentuadas linhas retas, paredes claras e janelas 

rasgadas – características mais tarde copiadas em edifícios no mundo inteiro. 

  

 

Figura 5. Sede da Bauhaus, em Dessau 

 

Infelizmente, em 1933, a ascensão do Nazismo e do desejo de expressar o caracter do povo 

alemão através de um design clássico e monumental, menosprezando o design moderno, 

obrigou a Bauhaus a encerrar. No entanto, a Bauhaus deixou um importante legado na qualidade 

do produto industrial com vista à estandardização que procurava humanizar a arquitetura através 

da escolha de materiais mais baratos, duradores e de rápida construção.  

O fim da Primeira Guerra Mundial não inaugurou apenas um período de confiança total na 

máquina, na indústria e nas suas formas de produção. De facto, nos anos após 1918 foi 

necessário assegurar e construir casas para uma massa urbana cada vez mais numerosa, 

grande parte da qual vivia em condições precárias ou em situação de sem-abrigo.  

O tema da construção e da casa popular passou portanto a dominar os interesses da arquitetura, 

com o objetivo de se alcançar uma maior justiça social. Referindo-se a este tema, Le Corbusier10 

(1923) afirmou que “Estamos a lidar com um problema urgente da nossa época, e mais, com o 

problema da nossa época. O equilíbrio da sociedade resume-se a uma questão de construção. 

Concluímos com estas alternativas justificáveis: Arquitetura ou Revolução. A revolução pode ser 

evitada”.  

De modo a dar respostas concretas a este grave problema, vários arquitetos iniciaram estudos 

minuciosos sobre o tema da habitação mínima. Bruno Taut11 desenvolveu análises sobre os 

                                                           
10 Le Corbusier (1887-1965) – Arquiteto e urbanista também conhecido como escultor e pintor, de origem suíça e 
naturalizado francês. Ícone do Movimento Moderno com obras contemporâneas estudadas até hoje. 

11 Bruno Taut (1880-1938) – Arquiteto e urbanista alemão da República de Weimar. Para além dos seus desenhos e 
obras, ficou conhecido pelos seus trabalhos teóricos. 
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trajetos mínimos que podem organizar a planta da casa racional, desde a redução máxima dos 

percursos e movimentos até à definição das características a evitar de modo a procurar uma 

maior simplicidade; Klein12 construiu tabelas com os requisitos e as medidas ótimas das 

habitações (por exemplo, a relação de medidas entre o mobiliário e o espaço); e Gropius fez uma 

análise comparativa entre o desenho de casas altas e casas baixas. Foi também nesta época 

que se definiu o conceito de “necessidades básicas” para indicar a consciência de questões de 

higiene, salubridade e sociais que se refletiam tanto na arquitetura como no urbanismo. Todas 

estas pesquisas, experiências e publicações vieram mais tarde influenciar o desenho de edifícios 

para habitação social. 

A classe dos arquitetos uniu-se de forma a cumprir com as ambições do programa moderno. 

Assim, criou-se o CIAM – Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (Congressos 

Internacionais da Arquitetura Moderna), que consistiu num organismo internacional para a 

promoção do debate sobre o Movimento Moderno e dos temas da sociedade, arquitetura e 

urbanismo, através de vários congressos que vieram definir os princípios fundamentais do MM. 

Fundados em 1920, os congressos tornaram-se um ponto de encontro fulcral para os arquitetos 

modernistas que promoveram fortemente uma visão da arquitetura assente na função e nos 

fatores sociais, políticos e económicos da época. Este grupo estudou e debateu as 

características da cidade consciente das suas tarefas e obrigações, afirmando a unidade de 

pontos de vista sobre as futuras conceções fundamentais da arquitetura. Reiterou a relação 

intrínseca entre projetos arquitetónicos e a industrialização, tendo criado normas e processos de 

execução eficientes de construção. A produção racional, que se distinguia do antigo método 

artesanal pela qualidade, forma, proporção e harmonia, já havia sido estudada na Bauhaus; no 

entanto, os CIAM reforçaram-na, tirando partido da vantagem da racionalidade de aumentar a 

produção, atingindo um maior número de pessoas de forma mais económica e sustentável. 

Foram realizados dez congressos dos CIAM durante 1928 e 1956, divididos em três fases, em 

diversas cidades europeias. Os temas debatidos foram sempre diferentes, segundo a visão dos 

arquitetos responsáveis pela moderação dos debates.  

 

CIAM I: Em 1928, os participantes reuniram-se no Castelo de La Sarraz (Suíça) sob a direção 

do arquiteto Karl Moser13, para abordar o tema "Estudo do Urbanismo". A intenção passava por 

colocar o urbanismo no seu verdadeiro ambiente económico e social, segundo uma produção 

industrial e defendendo conceitos de zoneamento e o uso coletivo e ordenado do solo. 

CIAM II: Realizado em Frankfurt, em 1929, e dirigido pelo arquiteto Ernst May14, abordou o tema 

da vivenda mínima, ou Die Wohnung für Existenzminimum (Dimensões do Apartamento para o 

Mínimo de Subsistência), tendo seguido um pensamento analítico centrado na atividade humana 

e no seu habitat de modo a otimizar o desenho do espaço. 

                                                           
12 Alexander Klein (1879-1961) – Arquiteto alemão conhecido pelo seu papel importante nos estudos da 
Existenzminimum. 
13 Karl Moser (1860-1936) – Arquiteto suíço. Foi presidente do CIAM em 1928. 
14 Ernst May (1886-1970) – Arquiteto alemão ligado ao expressionismo. 
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CIAM III: Em 1930, em Bruxelas e dirigido pelo arquiteto Vitor Bourgeois15, o tema escolhido foi 

Rationelle Bebauugsweisen (Método de Desenvolvimento Racional), isto é, a divisão racional do 

solo e a relação entre a altura do edifício coletivo e o espaço urbano envolvente com base nos 

estudos feitos por Gropius sobre casas altas lamelares, a célula de habitação, as vantagens das 

construções altas em relação as médias ou baixas, e a relação entre habitações e serviços dentro 

do edifico e no bairro. 

A primeira fase dos CIAM ficou marcada por estes três congressos, dominados pela questão da 

unidade de habitação. A urgência em construir edifícios e os novos ideais da Bauhaus e dos 

CIAM influenciaram a arquitetura moderna na medida em que esta crê que “a forma segue a 

função” segundo Luis Sullivan16. A luta pelo funcionalismo ganhou poder dadas as circunstâncias 

do momento, uma vez que “(…) a arquitetura é uma arte social intimamente ligada à vida das 

pessoas que serve, não é um exercício académico em ornamentação aplicada.” Richards (1961). 

A prioridade era projetar e construir segundo uma estratégia racional, criando espaços que 

fossem ao encontro das necessidades dos habitantes. 

O futuro anunciado pelo movimento moderno foi posto à prova através de protótipos – por 

exemplo, o Weissenhof Sieldlung, inaugurado em 1927, que antecipou princípios da cidade do 

futuro através da experimentação num espaço urbano real.  

 

2.3.1 Weissenhof Sieldlung  

A urbanização de Weissenhof (fig. 6) foi um modelo de bairro residencial experimental 

paradigmático da vida urbana segundo o Movimento Moderno. Foi construído em 1927 como 

uma exposição dedicada à habitação – Die Wohnung (A Casa) – organizada pela Deutsche 

Werkbund e financiada pelo município de Estugarda, que disponibilizou um terreno situado numa 

colina da cidade e toda a verba necessária. Os quinze arquitetos envolvidos no projeto estavam 

entre os vanguardistas mais importantes da arquitetura moderna: Mies van der Rohe17, Le 

Corbusier, Gropius, Hilberseimer18, Scharoun19, Max e Bruno Taut20, Behrens21, Oud22 (entre 

outros). 

  

                                                           
15 Victor Bourgeois (1897-1962) – O mais modernista arquiteto e urbanista belga. 
16 Luis Sullivan (1856-1924) – Arquiteto americano conhecido como o “pai dos arranha-ceús”. 
17 Mies vand der Rohe (1896-1969) – Arquiteto alemão naturalizado americano, considerado um dos principais nomes 

do século XX. 
18 Ludwig Hilberseimer (1885-1967) – Arquiteto e urbanista alemão, lecionou na Bauhaus antes de emigrar para Chicago 

onde trabalhou com Van der Rohe e foi diretor de planeamento da cidade e região. 
19 Hans Scharoun (1893/1977) – Arquiteto alemão conhecido por desenhar a sala de concertos da Filarmónica de Berlim, 

grande exemplo da arquitetura orgânica. 
20 Max Taut  (1884/1967) e Bruno Taut (1880-1938) – Irmãos arquitetos expressionistas de Berlim na Republica Weihmar 
21 Peter Behrens (1868-1940) – Arquiteto e designer alemão, considerado o primeiro designer da história. 
22 J.J.P.Oud (1890-1963) – Arquiteto holandês que influenciou a arquitetura contemporânea. 

http://books.google.pt/books?q=%22Richards,%20James%20Maude,%201907-1992%22&ie=UTF-8
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Figura 6. Vista Aérea do Weissenhof Siedlung 

 

O vice-presidente da Werkbund, Mies Van der Rohe, foi nomeado diretor geral do projeto e, em 

1926, apresentou um primeiro plano urbano que incluída uma variedade de tipologias 

habitacionais inseridas num espaço fluido. Este siedlung23 obedecia à ideologia New 

Construction (Nova Construção) que pretendia explorar o potencial das novas tecnologias 

através da aplicação de armaduras de aço e de peças pré-fabricadas, bem como da criação de 

espaços claros e simples e de paisagens verdes para promover uma vida saudável. A aplicação 

das novas técnicas de construção tornou possível construir este bairro em apenas 21 semanas. 

Continha 21 edifícios e um total de 63 apartamentos. 

Mies desenhou o plano urbano seguindo a topografia da colina e dividiu o bairro por lotes com 

diferentes dimensões de modo a adaptar os edifícios – adjudicados a arquitetos selecionados 

com instruções específicas – às curvas de nível do terreno. De modo a abranger as necessidades 

habitacionais da cidade o plano (fig. 7) previa, em conjunto com o programa da exposição da 

Werkbund, casas individuais singulares (que ficaram a cargo de Le Corbusier, Gropius, 

Hilberseimer, Bruno Taut, Scharoun, Rading, Frank, Schneck, Docker, Poelzig, Bourgeois), 

edifícios de apartamentos (Mies e Behrens) e casas em banda (J. J. P. Oud e Stam). 

Uma das condições nas quais a Câmara de Estugarda insistiu foi que os arquitetos desenhassem 

edifícios bastante simples, com espaços bem distribuídos, e que se mantivessem fieis ao 

programa da Werkbund. Na abertura da Bauhaus em Dessau, um comité composto por Mies, 

Hilberseimer e Max Taut, decidiu os detalhes de construção: especificaram os materiais a utilizar 

e os modos de iluminação das ruas; as características de telhados, janelas, portas, sistemas de 

aquecimento, e sistemas de drenagem, deixando em aberto à escolha de cada arquiteto apenas 

a estrutura da planta. Mais tarde, Mies aprovou o branco como cor base para os exteriores, 

permitindo no entanto que partes do edifício fossem pintadas com outras cores. Apesar da 

imposição de um sentido de unidade através de edifícios com formas regulares pintados de 

                                                           
23 Siedlung é o termo alemão para designar um tipo de conjunto habitacional que incorpora no seu plano arquitetónico 
desde unidades de habitação até aos mais variados equipamentos colectivos (escolas, creches, espaços de comércio e 
de lazer). O património destes bairros era público e pertencia à cidade. Eram alugados às famílias que moravam mal nas 
cidades industriais e não tinham condições de adquirir a sua própria casa. 
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branco, a arquitetura do Weissenhof alcançou uma grande variedade de propostas habitacionais, 

contrariando outros siedlungs da era de Weimar que seguiam a estratégia de repetição tipológica. 

Esta variedade está patente na citação seguinte: 

 

 

Figura 7. Plano Urbano dos Edifícios do Weissenhof com Identificação dos Respetivos Arquitetos 

 

(…) Alguns arquitetos, como por exemplo Scharoun, desenharam casas com espaços 

interligados, sem portas, desejando uma ideia de continuidade. De modo a tornarem 

possível os espaços de pequenas dimensões sujeitos a mudanças, Le Corbusier, Stam, 

Rading, Bruno Taut, e Mies utilizaram cortinas, paredes deslizantes ou dobráveis como 

solução para adaptar a área dos espaços comuns às diferentes situações do dia-a-dia. 

Estas plantas que se transformavam conforme a mudança da função que os seus 

utilizadores desejavam era uma novidade implícita nos espaços contínuos da arquitetura 

moderna. Pommer e Otto (1991) 

 

Le Corbusier apresentou uma solução drástica do ponto de vista das dimensões espaciais e 

percursos interiores, com um desenho à escala humana facilmente construído (a baixo custo) 

devido a adaptações que possibilitavam uma estandardização. Pode considerar-se que 

conseguiu desenhar uma proposta que respondia bastante bem aos novos problemas da 

habitação. Este arquiteto apresentou dois projetos de habitações – um projeto para uma 

habitação unifamiliar e outro para uma habitação bifamiliar – tendo escolhido um terreno com 

declive para a sua implantação, uma vez que este lhe permitia elevar os edifícios sobre pilotis, 

proporcionando-lhes uma vista panorâmica sobre a cidade e os arredores. 

Para além destas características (e também com base no modelo Citrohan), Le Corbusier 

desenhou uma planta principal (fig. 8) que surgia como um espaço contínuo e onde era possível 

organizar espaços de dormir que se distribuíam paralelamente ao longo do eixo (ver Anexo 2.1); 
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a organização da infra-estrutura de canos com uma parede única que separava a instalação 

sanitária da cozinha (ver Anexo 2.2); uma sala com duplo pé direito que organizava a fachada; e 

uma cobertura plana com terraço e jardim (ver Anexo 2.3). Gans (1988:130). Este modelo era já 

uma antecipação da casa que projetaria para a Unité de Habitacion. No piso térreo estavam 

localizados todos os serviços e áreas técnicas; na parte posterior do primeiro piso encontrava-

se uma galeria de quartos; e no piso superior dessa galeria havia ainda quartos que se estendiam 

para terraços com jardim. Segundo Gans (1988: 131), este tipo de arquitetura proporciona um 

estilo de vida familiar concentrado num espaço comum amplo, que circunda a lareira, enquanto 

os espaços privados se distribuem seguindo uma hierarquia clara.  

 

 

Figura 8. À esquerda: Plantas da Habitação Desenhada por Le Corbusier      

 

A exposição foi inaugurada a 23 Julho 1927, apesar de a construção total de todos os edifícios 

ter terminado apenas em Setembro do mesmo ano. O projeto da Weissenhof foi um espelho das 

mudanças sociais e culturais ao longo do século XX, tendo-se tornado um ponto de referência 

significativo para o desenvolvimento urbano. Após ter sofrido danos durante a Segunda Guerra 

Mundial, seguido de uma reconstrução e reabilitação nos anos 1980, o siedlung Weissenhof é 

ainda considerado um conjunto arquitetónico único.  
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A segunda fase dos CIAM desenvolve-se entre 1933 e 1947, dominada principalmente por Le 

Corbusier e focada na questão do plano urbano da cidade. 

CIAM IV: Realizou-se durante a viagem de barco de Marselha-Atenas, em 1933, uma vez que 

Estaline não permitiu que se realizasse em Moscovo, como inicialmente planeado. Foi durante 

este encontrou que se redigiu a célebre Carta de Atenas, que elencou os princípios do Urbanismo 

Moderno. A Carta de Atenas considerava a cidade como um organismo a ser planificado de modo 

funcional, na qual as necessidades do homem deveriam estar claramente resolvidas. Esta Carta 

veio desempenhar um papel importante no novo desenho urbano pois defendia uma estratégia 

de zoneamento nas cidades que previa zonas destinadas à habitação, ao trabalho, ao lazer e 

aos transportes, incluindo também o plano áreas arborizadas.  

Devido à Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as reuniões dos CIAM foram interrompidas, 

tendo sido retomadas apenas em 1947 com o CIAM IV, realizado pelo grupo inglês MARS 

(Modern Architectural Research Group)24 em Bridgewater, Inglaterra. Neste encontro – o último 

desta fase – debateram-se os habituais temas relativos à sociedade, ao habitat, à arquitetura e 

ao urbanismo. 

Inspirados nos congressos do CIAM e na ideia da máquina, nasceram neste período projetos 

inovadores de habitação social e espaço urbano público, que mais tarde inspiraram os arquitetos 

do segundo pós-guerra. Um exemplo disto é a Unité d’Habitation de Marselha (Unidade de 

Habitação de Marselha) (fig. 9), desenhada por Le Corbusier entre 1947 e 1952 e reconhecida 

hoje em dia como património mundial pela UNESCO. 

 

 

Figura 9. Unité d' Habitation, Marselha 

 

Este projeto influenciou o estilo brutalista pelo seu uso do betão aparente e pela organização do 

espaço interior, mais tarde utilizados por muitos arquitetos que vieram a construir conjuntos de 

                                                           
24 Grupo de Pesquisa da Arquitetura Moderna. Considerava os princípios da Carta de Atenas para a “Cidade Funcional” 

inúteis. 
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habitação social. Os apartamentos da Unité d’Habitation podem ser vistos como um volume 

alongado em que uma das extremidades continha uma sala de estar com um duplo pé direito, 

ligado ao exterior através de grandes vãos (fig. 10). As habitações desenvolviam-se em dois 

pisos sobrepostos em corte (ver Anexo 3.1), originando um sistema de circulações organizado 

por corredores ou ruas interiores distribuídas a cada três andares. Num piso intermédio 

encontrava-se um corredor comercial interior reservado a escritórios, lojas e serviços (Gans, 

1988:90-91). De facto, a Unité d’Habitation foi projetada com múltiplas características e conceitos 

interessantes, tais como estes corredores interiores com função de rua pública, separando as 

habitações privadas mas, ao mesmo tempo, unindo-as através do seu caráter de serviços; um 

novo sistema de ventilação e luminosidade natural, contendo ambos os extremos do 

apartamento grandes vãos transparentes com um sistema de brise-soleil que, para além de 

conferir alguma dinâmica à fachada, ajudava a manter a casa fresca no Verão e quente no 

Inverno (com este sistema, não era necessário o ar-condicionado, uma vez que era possível 

estabelecer uma relação simbiótica com o clima, beneficiando do sol e da sombra) (Gans, 

1988:91); e a utilização, pela primeira vez, do sistema Modulor antropométrico (ver Anexo 3.2) 

que servia para calcular as dimensões dos espaços interiores, terraços, vãos e pilotis, 

introduzindo no edifício a escala humana.  

 

 

Figura 10. Plantas de Pisos dos Apartamentos Duplex da Unité d' Habitation, Marselha 

 

O MM rejeitou a ideia da cidade tradicional e aproveitou os materiais e técnicas construtivas, 

adquiridas com a industrialização, para desenvolver novos modelos de habitações operárias. Os 

jovens arquitetos da época, conscientes da importância do urbanismo e arquitetura na economia, 

politica e vida social da cidade, tiveram a oportunidade de implementar os conceitos modernos 

discutidos durante os CIAM. Desenvolveram modelos construtivos simples e práticos utilizando 

as novas técnicas construção, investigaram o existenzminimum e procuraram adaptar a casa 
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conforme os desejos dos seus utilizadores. Todos estes avanços tiveram o propósito de servir a 

maioria dos cidadãos, garantido as necessidades básicas da forma mais eficaz e económica 

possível, tendo-se materializado em “propostas não propriamente revolucionárias, mas 

reformistas.” Baptista, Moreno, Massad e Yeste (2014). 

 

2.4 Pós-Modernismo 

Terminada mais uma guerra, voltou a ser necessário reconstruir e aumentar o tamanho de muitas 

cidades. Foi uma época abundante em construção de projetos de habitação e urbanismo, que 

apostou em novas tipologias de casa, novos lugares públicos, serviços e infra-estruturas. Com 

estes desenhos foi possível voltar a dar casa a quem tinha ficado sem ela, aumentando a 

qualidade de vida da população em geral.  

Os CIAM – que até aos anos 1950 significaram progresso, rigor, funcionalismo e método – não 

foram capazes de perceber as transformações que operavam as novas realidades urbanas pois, 

em parte, ainda estavam presos a dogmas e ortodoxíssimos. Em 1956 realizou-se, em Dubrovnik 

o décimo CIAM. Neste, formou um novo grupo – Team X25 – que veio reinterpretar criticamente 

a arquitetura do Movimento Moderno e anunciou, no encontro de 1959 em Otterlo, o fim dos 

CIAM. Este grupo internacional procurou inspiração nas relações humanas e estruturas sociais, 

visando uma arquitetura comunitária contextualizada no pré-existente.  

De facto, os novos desenhos de habitação coletiva nasceram do interesse por formas e 

características tradicionais como símbolo de rejeição pela arquitetura moderna e maquinal, e 

procuravam espelhar a vontade do cidadão comum. No entanto, os edifícios que geraram tinham 

um aspeto bruto e monumental – tinha nascido o Brutalismo que, no fundo, consistia numa 

versão arrojada e distinta do Modernismo. Este estilo, caracterizado pelo uso intenso do betão e 

estruturas de aspeto monolítico, ganhou força na década de 1960, tendo sido amplamente 

adotado no processo reconstrutivo da Europa em diversas tipologias de edifícios coletivo; torres 

de escritórios; centros comerciais; campus universitário; hospitais; etc.. Contudo, apesar de 

popular entre arquitetos e urbanistas, o Brutalismo foi sempre muito criticado pela sociedade.  

Entre as modernas teorias urbanísticas aplicadas nestes edifícios desenvolveu-se o acesso aos 

apartamentos feito através de passagens elevadas e abertas ao exterior. Obviamente, estas 

“ruas elevadas” tornaram-se uma via fácil para assaltos e tráfico de droga. Aliada a estes 

problemas, a fraca qualidade estrutural e escassa manutenção dos edifícios permitiu ao betão 

adquirir uma tonalidade suja e impôs uma acelerada reconstrução. Como consequência, os 

apartamentos e espaços verdes tornaram-se zonas insalubres e degradantes, e estas modernas 

instalações entraram em colapso.  

                                                           
25Constituído por Jaap Bakema, Georges Candilis, Giancarlo De Carlo, Aldo van Eyck, Alison e Peter 
Smithson e Shadrach Woods, entre outros. 

http://architectuul.com/architect/jaap-bakema
http://architectuul.com/architect/georges-candilis
http://architectuul.com/architect/giancarlo-de-carlo
http://architectuul.com/architect/aldo-van-eyck
http://architectuul.com/architect/alison-and-peter-smithson
http://architectuul.com/architect/alison-and-peter-smithson
http://architectuul.com/architect/shadrach-woods
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Neste período de ebulição teórica que veio a dar origem ao chamado Pós-Modernismo, o 

interesse pelas Ciências Sociais ganhou outra importância, e a resolução da questão da 

habitação social passou a ser um trabalho feito em conjunto com as populações. De modo a 

visualizar melhor as realizações da arquitetura social do segundo pós-guerra, analisam-se 

seguidamente os casos de estudo do Conjunto Habitacional Robin Hood Gardens (RHG) em 

Londres, do Bairro Bouça no Porto e do Bairro PREVI em Lima. 

 

2.4.1 Robin Hood Gardens (RHG) 

RHG, um complexo de habitação social, foi projetado pelos arquitetos Alison e Peter Smithson, 

pertencentes ao grupo Team X, e construído em 1972 nos arredores de Londres. Por esta altura, 

foram construídas várias torres residenciais com betão armado, seguindo o estilo brutalista que 

simbolizava o progresso após a guerra: RHG, Balfron Tower, Park Hill. 

Na década de 1970, os arquitetos ingleses Alison e Peter Smithson estabeleceram-se como 

líderes na arquitetura do pós-guerra inglês, tendo construído vários edifícios de ideologia e 

estética depurada através do uso de formas e materiais simples. RHG era composto por dois 

blocos maciços horizontais que se curvavam ligeiramente para o centro, abraçando o jardim 

urbano que se formava entre eles e bloqueando o som do tráfico automóvel. Com o objetivo de 

permitir a entrada de mais luz do Sul, um dos edifícios tinha dez andares, enquanto o outro tinha 

apenas sete andares (fig. 11). 

  

 

Figura 11. Planta de Implantação e Corte Transversal de Robin Hood Gardens 
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O jardim era o centro deste conjunto habitacional: espaço de lazer harmonioso e confortável, 

símbolo do encontro da comunidade, com árvores espalhadas por toda a área conjugado por 

pequenas colinas que dinamizavam a vivência.  

Os edifícios incluíam um total de 214 apartamentos preparados para acolher 700 pessoas. A 

maioria dos apartamentos tinha dois ou três quartos, com dois níveis conectados por escadas. 

No geral, os espaços interiores tinham boas proporções, eram bem distribuídos, iluminados e 

ventilados. Os apartamentos (ver Anexo 4) foram projetados com uma circulação interior 

confortável, quartos amplos que permitissem liberdade no posicionamento de móveis e, nos 

apartamentos maiores, a sala de estar estava separada da cozinha. Apesar de plantas simples, 

este projeto era muito inteligente em termos funcionais, prevendo a construção com painéis pré-

fabricados de betão armado. Se o ignorarmos em termos tecnológicos, pois não incluía 

elevadores, isolamento térmico e acústico, etc. (apesar de já conter um sistema de aquecimento 

central), permanece atual.  

Outra das intenções sociais dos Smithsons presente em RHG foi integrada através do conceito 

de "ruas no céu" (fig. 12). Cada terceiro nível dos edifícios incluía uma ampla varanda de betão 

virada para o exterior, ou seja, na fachada oposta ao jardim. As varandas eram largas o suficiente 

para os residentes se reunirem em convívio e para as crianças brincarem, tendo sido estas vias 

defendidas pelos arquitetos como uma área de circulação e espaço comum. 

 

  

Figura 12. "Ruas do Céu" do Edifício de Robin Hood Gardens 

 

Desde o início, o sucesso de RHG gerou debate. Infelizmente, a falta de verba para a sua 

manutenção fez com que o complexo caísse em decadência, o que afastou as pessoas da sua 

envolvente e abriu portas para que o bairro se tornasse um local propício para o crime. Com o 

passar do tempo, o caso agravou-se e foi necessário regenerar a zona, demolir o complexo de 

RHG e construir um novo conjunto residencial. Os planos de reconstrução do RHG estiveram em 

suspenso durante uma década, devido à indecisão do Governo e a várias campanhas de protesto 

contra os novos planos – uma delas liderada por arquitetos contemporâneos como Richard 

Rogers, Richard Meier, Zaha Hadid, Robert Venturi e Toyo Ito. Este ícone brutalista foi 
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oficialmente demolido em Agosto 2017, dando lugar a um novo edifício residencial projetado para 

um novo plano urbano sustentável.  

Entretanto, outros arquitetos do Team X investigaram também a criação de edifícios que 

refletissem as estruturas sociais dos seus utilizadores e fossem ao mesmo tempo adaptáveis e 

recetivos ao crescimento acelerado das cidades. Estas ideias estão subjacentes a muitos 

edifícios e planos de urbanização elaborados entre as décadas de 1960 e 1980, marcadas pelas 

seguintes tendências: 

– A aplicação de espaços mais flexíveis em detrimento da rígida divisão por compartimentos com 

funções específicas. No fundo, trata-se de uma solução moderna às questões das habitações de 

divisão única, já comuns nas sociedades pré-industriais.  

– O fomento da participação pública na fase de planeamento de projeto.  

Os bairros construídos no âmbito do programa SAAL, em Portugal, exemplificam a participação 

direta da população no desenho e na construção das suas futuras habitações. Aqui, analisou-se 

apenas o Bairro Bouça no Porto. 

 

2.4.2 Conjunto Habitacional do Bairro da Bouça  

 

Em face das graves carências habitacionais, designadamente nas principais 

aglomerações, aliadas às dificuldades em fazer arrancar programas de construção 

convencional a curto prazo – na medida em que estes programas supõem terrenos 

preparados, projetos e preparação de concursos e garantia de disponibilidade financeira 

por parte do Estado ou autarquias locais –, está o Fundo de Fomento Habitação a 

organizar um corpo técnico especializado, designado por Serviço de Apoio Ambulatório 

Local (SAAL), para apoiar, através das camaras municipais, as iniciativas de populações 

mal alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos próprios bairros, investindo 

os próprios recursos latentes e, eventualmente, monetários. Portas (1974). 

 

O Serviço Ambulatório de Apoio Local foi uma experiência arquitetónica e política proposta pelo 

Arquiteto Nuno Portas, Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo do I e II Governos 

Provisórios, e iniciada em Agosto de 1974 (poucos meses depois da Revolução de 25 de Abril). 

Este desafiante projeto visava enfrentar as enormes necessidades habitacionais que o país 

sofria. Era urgente construir habitações para as comunidades mais desfavorecidas que viviam 

sem um alojamento digno, como por exemplo nas ilhas26 do Porto e em barracas à volta do centro 

                                                           
26 As ilhas no Porto eram um tipo de habitação operária no século XIX. Eram edifícios unifamiliares, normalmente apenas 
de um piso, desenvolvidos em pátios interiores de edifícios, com acesso à via pública. 
 



 

22 
 

de Lisboa, assim como para os retornados que começavam a voltar das ex-colónias 

portuguesas27.  

O SAAL apostou em projetos com base no conhecimento e cooperação entre os técnicos e a 

população interessada no projeto de realojamento. Coube às Brigadas – grupos organizados de 

arquitetos, sociólogos e outros técnicos – trabalhar diretamente com os municípios e as 

populações. 

Os moradores de zonas habitacionais degradadas organizaram-se em associações e lutaram 

pelo direito a uma casa com condições mas principalmente, lutaram para que as novas casas 

fossem construídas no local onde já viviam há gerações (em vez de serem deslocados para as 

periferias da cidade). Assim, com a criação do programa SAAL, os residentes da Associação de 

Moradores da Bouça receberam Siza Vieira como arquiteto do projeto e, em conjunto, debateram 

a melhor solução para o Bairro. 

Siza teve como inspiração para o seu projeto dois fatores históricos: as ilhas do Porto, cujas 

formas e espaços reinterpretou; e os modelos de habitação social desenvolvidos na Europa 

durante as épocas de 1920 e 1930. Com base no estudo destes dois tópicos desenvolveu, num 

contínuo diálogo com os residentes, o desenho para o Bairro da Bouça. A construção da sua 

“primeira vida” teve início em 1975, tendo-se completado dois longos blocos habitacionais 

compostos por quatro pisos onde se inseriam 58 apartamentos em duplex, sobrepondo-se dois 

a dois, com entradas a partir da rua (apartamento de baixo) e de uma galeria (apartamento de 

cima).  

Infelizmente, as obras foram interrompidas pelo fim do SAAL, em Outubro de 1976, deixando o 

Bairro da Bouça inacabado e muitas críticas relativas ao facto de os residentes pobres terem 

permanecido nas suas habitações precárias. A partir deste momento, as políticas habitacionais 

passaram a ser geridas pelas Câmaras Municipais, segundo um sistema eleitoral que rejeitava 

modelos participativos. 

Segundo Siza (2016), “Concluir o projeto do Bairro do Bouça veio quase como uma surpresa 

para mim. Nunca perdi completamente a esperança de um dia ver isto acontecer, especialmente 

tendo em conta o esforço incondicional dos residentes que viviam nas casas não concluídas da 

primeira fase de construção.” O Bairro da Bouça permaneceu inacabado durante trinta anos, 

tendo ganho um aspeto degradado e abandonado. Em 2006, foi alvo de uma reabilitação – 

considerada uma “segunda vida” – dando oportunidade ao arquiteto Siza Vieira (nesta altura já 

internacionalmente conhecido devido a outros projetos, alguns de cariz social) de terminar este 

seu projeto integrado na malha urbana do Porto, bastante mais desenvolvida do que em 1974.  

                                                           
27 Na década de 1970, cerca de 600 mil famílias viviam em condições precárias em Portugal, o que correspondia a mais 
de 2 milhões de pessoas - 23% da população portuguesa. Depois da Revolução do 25 de Abril 1974, esse número 
aumentou com a chegada dos retornados, ex-colonos portugueses em África que, com as guerras de independência e 
com o processo de descolonização, regressaram ao país. 
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Para além de construir a segunda fase do projeto, a intenção passou por reabilitar as 

habitações existentes (certa de 1/3 to total). Não foi uma tarefa fácil convencer os 

residentes a rejeitar algumas das alterações improvisadas que, com o passar o tempo, 

eles próprios se encarregaram de as fazer. Siza (2006) 

 

Uma vez mais, o processo de construção do Bairro da Bouça passou por um sistema 

participativo, especialmente no caso das famílias já residentes. Siza Vieira preocupou-se em 

melhorar a qualidade e conforto das habitações, mantendo ao máximo o desenho original do 

projeto. Contudo, tendo em conta as novas necessidades que não eram tema de preocupação 

nos anos de 1970, o projeto foi readaptado e adicionou-se ao conjunto habitacional pequenos 

corpos onde se instalou um ATL e uma sede social, um parque de estacionamento subterrâneo, 

cinco espaços comerciais e algumas zonas verdes nos pátios do complexo. Já os apartamentos 

beneficiaram de isolamento térmico e da criação de novas redes de infra-estruturas (gás, telefone 

e TV Cabo). 

O projeto (ver Anexo 5) ficou então completo com quatro edifícios de quatro pisos, dispostos 

paralelamente entre eles e perpendicularmente a um muro que protege o bairro do ruido da linha 

férrea elevada onde, passa agora o metro (Lapa) que vem facilitar os acessos rápidos a serviços 

públicos (farmácias, escolas, hospitais, etc.). No total, dispõe de 128 apartamentos duplex (fig. 

13) de diversas tipologias (T1 a T5), caracterizados por um design minimalista e funcional, bem 

como pelo uso do betão armados e de outros materiais de construção simples, uma vez que o 

Bairro da Bouça foi estrategicamente pensado para ser económico (a situação do país em 1974 

não permitia outra opção). As fachadas do conjunto habitacional são marcadas pelas portas e 

janelas assimétricas entre os pisos e pintadas totalmente de branco, exceto nos últimos pisos 

recuados, onde se utilizou o encarnado. Com o intuito de fomentar as relações e a partilha 

comunitária, criaram-se pátios amplos interligados pelos edifícios, alguns marcados pela 

dinâmica sucessão de escadas e galerias (fig. 14). 

 

.     

Figura 13. À esquerda: Corte Transversal do Edifício – Apartamentos Duplex     
Figura 14. À direita: Pátio e Dinâmica das Galerias e Escadas 
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Quando concluídas as obras, deu-se prioridade aos antigos residentes, aos sócios sem casa da 

Associação de Moradores da Bouça e aos filhos desses sócios. No entanto, a maioria dos 

apartamentos foram postos à venda a preços baixos, o que resultou em novos residentes para o 

bairro. Percebeu-se que estas casas não só satisfaziam os parâmetros atuais de uma habitação 

social – com as suas vantagens e desvantagens – mas eram também vistas como uma proposta 

interessante por outros segmentos da sociedade (não necessariamente com baixos 

rendimentos) como jovens casais, estudantes ou profissionais em início de carreira. O Bairro do 

Bouça caracteriza-se agora por uma comunidade de várias gerações com diferentes condições 

sociais e culturais, própria de uma cidade contemporânea.  

Este bairro social difere muito dos outros da cidade do Porto por ter nascido do experimentalismo 

do SAAL. Serviu, e serve, como modelo para a conceção de novos bairros de habitações sociais 

que promovam a integração, o cooperativismo e a autogestão dos moradores para benefício 

mútuo e democrático. Na lógica do SAAL, o conhecimento técnico, o planeamento urbano e 

sobretudo a arquitetura devem colocar-se ao serviço das populações, quebrando com a 

marginalização de moradores ao integrá-los na participação da gestão e manutenção de um 

edifício comum. 

Surgiu assim um novo modo de pensar sobre arquitetura social, que admite que a passagem do 

tempo molde o projeto segundo a vontade, as intenções e as possibilidades dos seus habitantes. 

O seu ponto de partida consiste em aceitar o carácter dinâmico da mudança de vida de cada 

família, e em negar a arquitetura como realidade acabada. Adaptando a lógica do microcrédito, 

o que se obtém é uma estrutura arquitetónica e urbana básica sobre a qual, com o tempo, os 

habitantes vão introduzindo operações de ampliação e transformação; uma capacidade de 

crescimento no tempo que já era própria da arquitetura popular e que torna o que parece uma 

utopia em algo realizável.  

 

Neste contexto, o projeto PREVI em Lima, no Peru, merece atenção detalhada. 

 

1.4.3 Bairro PREVI  

Em meados da década de 1960, manifestou-se um elevado crescimento informal em Lima, no 

Peru, tendo a área de habitação informal ocupada por favelas alcançado uma dimensão superior 

à área urbana da cidade. Por esta razão, em 1965, o Governo Peruano e a Organização das 

Nações Unidas organizaram um concurso internacional para a construção de um bairro de 

habitação social que regulasse o fluxo de peruanos que migravam para a cidade em busca de 

melhores condições de vida. Nasceu assim o PREVI (Projeto Experimental de Vivenda), sob a 

liderança do arquiteto norte-americano Peter Land28 e projetado por uma equipa de vinte e seis 

arquitetos que investigaram e aplicaram novos modelos de habitação, fáceis de construir e 

                                                           
28 Peter Land – Arquiteto inglês. Professor em Harvard e no Illinois Institute of Technology. 
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possíveis de serem modificados consoante as necessidades dos residentes, num terreno de 40 

hectares a Norte do centro de Lima.  

Organizou-se uma competição nacional para arquitetos peruanos dos quais se selecionaram 

treze29; a outra metade da equipa compunha-se de arquitetos internacionais30 convidados, entre 

os quais alguns que já possuíam interessantes experiências no campo da habitação social, como 

por exemplo Runcorn New Town Housing de James Stirling, a Torre Cápsula Nagakin do grupo 

Metabolista, Tube Housing de Charles Correa, ou a Cité Horizontale em Casablanca de Georges 

Candilis, que colaborou com Le Corbusier na Unité d’Habitation. Depois de formada a equipa de 

arquitetos, começaram a trabalhar no projeto (fig. 15) de 1500 habitações que servissem de 

protótipo para outras cidades do Mundo em constante mudança, seguindo seis princípios: 

 

1. O bairro urbano devia ser pensado seguindo o conceito de alta densidade e baixa altura. 

2. As habitações deviam ser projetadas e preparadas para acolher futuras ampliações, 

integrando um pátio. 

3. O Master Plan devia incluir clusters31 habitacionais. 

4. A escala humana devia ser utilizada no desenho dos espaços públicos comuns, como 

passeios pedestres e pequenas praças e jardins. 

5. Devia ser usado um sistema pré-fabricado, de fácil montagem, e novos métodos de 

construção resistentes a terramotos. 

6. O bairro urbano devia estar integrado num plano paisagístico.  

 

Em 1970, o júri32 reuniu-se em Lima e escolheu vinte e seis projetos vencedores. Construíram-

se apenas 24 das 26 propostas eleitas pela sua qualidade de design e estratégia de evolução, 

pois os projetos de Herbert Ohl (Alemanha) e de Takahashi (Peru) exigiam uma construção 

demasiado complexa. Foram construídas apenas 500 habitações das 1500 previstas 

inicialmente, devido a complicações políticas e económicas. Investiu-se em 24 projetos e 

métodos de construção diferentes – do tijolo aos painéis de betão pré-fabricados – na esperança 

de que as economias de escala compensassem este custo quando o esquema fosse 

padronizado. A construção desta primeira fase ficou completa em 1974, tendo seguido um Plano 

Urbano pensado por Peter Land e sujeita ao teste do tempo. Esta fase piloto pretendia testar o 

conceito de crescimento dinâmico das casas incrementais; numa segunda fase, seriam 

construídas cerca de mil habitações dos melhores projetos.  

                                                           
29 Miguel Avariño, Ernesto Paredes, Miró-Quesada-Williams-Nuñez, Gunther-Seminario, Carlos Morales, Juan Reiser, 
Eduardo Orrego, Vier-Zanelli, Vella-Betín-Quiñones-Takahashi, Llanos-Mazzarri, Cooper-Garcia-Bryce-Graña-Nicolini, 
Chaparro-Ramírez, Smirnoff-Wyszkowsky, Crousse-Páez-Pérez León. 
30 James Stirling, Knud Svenssons, Esquerra Urdaneta, Atelier 5, Toivo Korhonen, Herber Ohl, Charles Correa, Kikutake-
Maki-Kurokawa, Iñiguez Vazquez de Castro, Hansen Hatloy, Aldo van Eyck, Candillis-Josic-Woods, Christopher 
Alexander. 
31 Conjunto de casas agrupadas em torno de um espaço aberto que faz a ligação à rua. Este terreno extra é usado para 
lazer comunitário, jardinagem ou agricultura, fomentando uma maior partilha comunitária. 
32 O júri era composto por: Eduardo Barclay (Peru), José António Coderch (Espanha), Halldor Gunnlogson (Dinamarca), 
Carl Koch (EUA), Peter Land (ONU), Ricardo Malachowski (Peru), Alfredo Perez (Peru), Manuel Valega (Peru), Ernest 
Weissman (EUA), Dario Gonzalez (Peru) e Alvaro Ortega (Colômbia). 
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Infelizmente, a segunda fase nunca se realizou. As soluções predominantes no PREVI para a 

habitação social em massa, como os diversos blocos-torre de apartamentos, eram 

particularmente inflexíveis e não permitiam a construção rápida nem barata. Por esse motivo, 

muitos consideraram o PREVI um fracasso.  

 

 

Figura 15. Plano Urbano do PREVI com os Diferentes Edifícios e os Respetivos Arquitetos 

 

Por outro lado, o PREVI foi também considerado revolucionário e genial. Quando os arquitetos 

começaram a olhar para as favelas da América do Sul como objeto de estudo, focando-se no 

engenho doméstico e na autoconstrução há muito adotados nestes bairros informais, 

reconheceram o valor da sua dinâmica de crescimento. Inspirados por estes exemplos, 

desenharam o plano do PREVI como uma versão formal no âmbito da qual cada habitação 

evoluiria no tempo conforme as possibilidades dos residentes, em contraste com os modelos 

mais recorrentes para habitação social. Assim, a experiência do PREVI lançou novas dinâmicas 

e marcou o início de um cenário de expansão.  

É curioso analisar este bairro nos dias de hoje (ver Anexo 6), pois é fácil perceber o sucesso de 

cada tipologia com base no quão amplamente tenha sido transformada. As casas Metabolist – 

projetadas pelo trio de Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki e Kiyonori Kikutake – não parecem ter 

sido muito bem-sucedidas; embora sejam compridas são desconfortavelmente estreitas, o que 

possivelmente terá levado a que os pisos térreos, no geral, fossem alugados como lojas e 

restaurantes. Uma das casas-pátio, de James Stirling, com muros de betão pré-fabricados, foi 

transformada numa escola com quatro andares. No entanto, na maioria dos casos, as 

construções originais são agora apenas o núcleo dentro de uma grande desordem. Algumas 

dessas casas são extraordinárias obras de transformação. Como refere McGuirk (2011), “desde 
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janelas pintadas e acrescentos incoerentes em relação à casa original; podem não ter a 

aprovação dos arquitetos, mas o orgulho e as aspirações dos proprietários sobressaem.” 

Um dos grandes sucessos do PREVI é o facto de os residentes não terem ido viver para outros 

locais quando as suas situações financeiras melhoraram. Ao terem permanecido nas suas casas, 

estes moradores conseguiram transformar o que era um assentamento informal num bairro 

organizado e pensado, apesar da falta de uma harmonia geral das construções. (fig. 16,17 e 18). 

 

 

Figura 16. Aldo Van Eyeck (1978-2003) 

 

Figura 17. Charles Correa (1978-2003) 

 

Figura 18. Christopher Alexander (1978-2003) 

 

 

2. 5 Nota Conclusiva 

Desde o século XIX até ao século XXI, grandes mudanças a nível económico, politico e social 

geraram e reforçaram um crescimento urbano devido à contínua migração do campo para a 

cidade. O gráfico (fig. 19) abaixo demonstra que a população urbana em 1950 era cerca de 30% 

da população global, o que correspondia a 0.7 mil milhões de habitantes em cidades. Até ao fim 

do século XX, a população rural era maior que a população urbana. Esta situação inverteu-se 

drasticamente. Hoje em dia, estima-se que vivem em cidades mais de 3.9 mil milhões de 
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pessoas; em pouco mais de cem anos, houve um enorme crescimento que, segundo estudos 

analisados no capítulo seguinte, tem tendência a aumentar. 

 

Figura 19. Gráfico da Evolução da População Urbana (Percentagem da População Mundial e Total) 

 

Convém salientar que, como se provou através dos exemplos analisados neste capítulo, 

podemos beneficiar – enquanto arquitetos e enquanto cidadãos – de poderosos meios para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, projetos idealizados, afastados da 

realidade quotidiana dos moradores, podem gerar uma espiral de conflitos sociais. A cidade tem 

sido uma invenção bastante eficiente na melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

principalmente das que vivem em zonas rurais pobres, mas requer no seu planeamento a 

incorporação das lições do passado.  

 

 
ANO EDIFÍCIO AUTO--

CONSTRUÇÃO SIST. 
PARTICIPATÓRIO LOCALIZAÇÃO ESPAÇO 

COMUM VALORIZAÇÃO 

WEISSENHOF 
SIEDLUNG 1926 Diversas tipologias 

(casas familiares 
singulares, 
edifícios de 

apartamentos e 
casas em banda) 

Não Não Cidade de 
Estugarda Não Sim. Começou por ser uma 

exposição efémera que nunca 
foi demolida – embora não 
seja habitada. 

UNITÉ 
D´HABITACION 1947-52 Edifício de 

habitação em 
altura 

Não Não Arredores de 
Marselha (na 

época) 
Sim Sim. Mistura de várias 

classes sociais e em parte 
espaço de exposição. 

ROBIN HOOD 
GARDENS 1972 Conjunto de dois 

edifícios de 
habitação em 

altura 
Não Não Arredores de 

Londres (na 
época) 

Sim Não. Degradação extrema 
que levou à sua demolição. 

BAIRRO DA 
BOUÇA 1956 e 

2006 Conjunto de 
quatro edifícios de 

habitação em 
altura 

Não (apesar de ter 
sido um recurso 
utilizado pelos 

residentes após a 
interrupção da 

construção inicial) 

Sim Cidade do Porto, 
com bons acessos 

ao centro 
Sim Sim. Após reabilitação e 

conclusão do projeto inicial, 
em 2006. Mistura de várias 
classes sociais e rodeado de 
boas infraestruturas. 

BAIRRO PREVI 1965 Casas familiares 
singulares ou 

casas em banda 
Sim Não Arredores de Lima 

(na época) Sim Sim no sentido em que os 
residentes aumentaram as 
casas iniciais. Não no sentido 
de harmonia espacial – ainda 
se considera um bairro social. 

Tabela 1. Síntese conclusiva dos projetos apresentados no capítulo 2. 
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3. 

CONTEXTO ATUAL 

            “Dos 3.9 mil milhões de pessoas que vivem hoje em cidades,  

             1 milhar de milhão vive abaixo da linha de pobreza em slums”  

             Aravena (2013) 
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No capítulo anterior, analisou-se alguns exemplos de Arquitetura e Urbanismo que procuraram 

dar resposta à necessidade de construir casas económicas e notou-se que os arquitetos devem 

ter um “olhar crítico” sobre o que foi construído no passado, inspirando-se nos exemplos de 

sucesso para atender às necessidades do presente e do futuro. Segue-se assim uma breve 

análise do crescimento da população urbana, o fator crucial nos desafios que a arquitetura social 

enfrenta.  

 

3.1 A urgência de soluções para a Arquitetura Social 

Ao analisar a evolução histórica das urbanizações, percebe-se que é nos países com elevados 

rendimentos que existe uma maior migração do campo para a cidade. Isto verifica-se porque as 

cidades funcionam como grandes centros económicos, repletos de infra-estruturas, que 

aumentam as oportunidades de melhores qualidade de vida, como acessos à educação, saúde, 

trabalho e lazer, habitações e espaços públicos verdes de qualidade, saneamento público, 

telecomunicações e eletricidade, água potável, redes viárias e transportes públicos, etc.  

Estima-se que vivem hoje em áreas urbanas cerca de 3.9 mil milhões de pessoas (UN DESA 

2014a), e que este número tem tendência a aumentar cerca de 2.5 mil milhões (fig. 20) entre 

2014-2050 – o equivalente a 66% da população global (UN DESA 2014a) (fig. 21). Estes números 

são inéditos. Por estas razões, um dos desafios mais complexos para a economia global do 

século XXI é a gestão de um correto planeamento urbano. 

 

Quase 90% do crescimento da população urbana mundial ocorrerá em cidades de África 

e da Ásia (cit. in. UN DESA 2014a). Isto implica que países menos desenvolvidos vão 

precisar de espaço para mais 1 milhar de milhão de residentes urbanos, enquanto nos 

países desenvolvidos espera-se um aumento de 68 milhões de pessoas nas suas cidades 

até 2030 (cit. in. UN DESA 2014a). Floater, Rode, Robert, Kennedy, Hoornweg, 

Slavcheva, e Godfrey (2014) 
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Figura 20. Evolução da População Urbana 

 

 

 

Figura 21. Distribuição da População Urbana em Diversos Países 

 

Várias zonas do mundo estão já altamente urbanizadas. Em 2014, a população residente em 

centros urbanos estava distribuída da seguinte forma: 81.5% da América do Norte, 79.5% da 

América Latina, 73.4% da Europa e 70.8% da Oceânia (UN DESA 2014a). Em contraste, as 

populações em África e na Ásia permanecem em grande parte rurais, com níveis de urbanização 

de 40% e 47.5% em 2014, respetivamente (fig. 22). Estas duas regiões, que hoje representam 

90% da população rural mundial, passarão pela transição rural-urbana mais rápida de sempre 

nas próximas duas a três décadas, atingindo níveis de urbanização de 56% em África e 64% na 

Ásia até 2050 (fig. 22). Em particular, as taxas de crescimento da população urbana mais 

elevadas observar-se-ão na China e na Índia, seguidas pela Nigéria e pela Indonésia (ver Anexo 

7). 
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Figura 22. Percentagem rural e urbana, em relação à população total. 1950-2050 

 

Quanto à pobreza urbana, a análise dos gráficos apresentados demonstra que a pobreza urbana 

ainda é, e vai continuar a ser, um grande desafio, uma vez que será particularmente aguda nos 

próximos 30 anos. Por outro lado, a elevada concentração de pessoas e atividades económicas 

nas cidades deve ser vista como um fator positivo. As interações económicas e sociais 

concentradas criam um mercado vibrante e um ambiente fértil para inovação, impulsionando 

assim uma elevada produtividade e consequentemente um crescimento económico. A rede de 

oportunidades que os centros urbanos oferecem é administrada de modo mais eficiente quando 

a população está concentrada na cidade em vez de dispersa em zonas rurais.  

O desenvolvimento urbano tem efetivamente potencial para trazer benefícios às sociedades e às 

cidades. Com o crescimento urbano do século XX, “as cidades representam cerca de 80% do 

produto económico global, (por isso) a urbanização pode contribuir para o crescimento 

sustentável se for bem gerida pelo aumento da produtividade, permitindo que a inovação e novas 

ideias surjam” (World Bank, 2014c). Tudo dependerá da capacidade de gestão dos governos e 

entidades responsáveis pela prevenção e gestão do crescimento urbano no sentido de evitar 

custos económicos, sociais e ambientais. Entre estes, destacam-se: a expansão urbana 

desordenada; a exclusão social; a falta de serviços básicos como energia, água e resíduos; 

fracas infra-estruturas públicas; poluição e emissões desnecessárias de gases de efeito de 

estufa. 

Atualmente, existe uma enorme porção de habitantes excluída dos benefícios e oportunidades 

das cidades. Concretamente, “dos 3.9 mil milhões de pessoas que vivem hoje em cidades, 1 

milhar de milhão vive abaixo da linha de pobreza em slums” Aravena (2013). Por isso, a escala 

para a qual se deve gerar uma resposta é de uma magnitude sem precedentes, com tendência 
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a agravar-se. O arquiteto Alejandro Avarena acredita que a grande questão não está tanto na 

existência de recursos para acolher nas cidades estas pessoas, mas sim na capacidade de os 

gerir satisfatoriamente. 

Um segundo problema relaciona-se com a incapacidade de reação dos governos e dos mercados 

financeiros à velocidade do crescimento urbano. Infelizmente, isso não significa que as pessoas 

deixem de migrar para as cidades – como a análise da evolução histórica no capítulo anterior 

prova – num processo de urbanização informal e desordenado, dominado por slums33. Por fim, 

o facto de o aumento da população global (e consequentemente dos pobres urbanos) acontecer 

maioritariamente nos países mais pobres do mundo deve preocupar os arquitetos. 

O “do tank” ELEMENTAL, que será estudado mais detalhadamente em seguida, acredita que 

para se conseguir dar resposta ao crescimento urbano que acontecerá até 2030, é necessário 

construir – apenas nos países em vias de desenvolvimento – uma cidade para um milhão de 

habitantes por semana, com uma verba de apenas $10.000 dólares, na melhor das hipóteses. 

No caso do Chile, os recursos disponibilizados pelas Entidades Públicas e/ou Privadas não 

chegam sequer para construir metade de uma casa; apenas para a infra-estrutura e sistema de 

saneamento (Aravena 2013). 

 

 𝑿 =
𝟏 𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 × 𝟏 𝐦𝐢𝐥𝐡ã𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐬𝐨𝐚𝐬 × 𝟏 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐔𝐒$𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 × 𝟏𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 × 𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐬
 

 

Resolver esta equação com habitações económicas e de qualidade é o grande desafio. 

Querendo encontrar soluções para um desenvolvimento mais sustentável, capaz de satisfazer 

as necessidades das gerações atuais sem comprometer as futuras, a Organização das Nações 

Unidas criou os Sustainable Development Goals (SDG) em Setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Slum é um assentamento sobrelotado desprovido de água potável, saneamento, seguro de propriedade, 

qualidade/durabilidade de estrutura. Basta que uma desta cinco condições se verifique  para que estejamos perante um 
slum. É um termo que se assemelha a favelas, acampamentos e bairros informais. 
 



 

34 
 

3.2 Sustainable Development Goals (SDG) 

O termo “Desenvolvimento Sustentável” é um termo difícil de definir. A forma mais comum de o 

fazer é da autoria da Comissão Brundtland – “how to meet the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs?”34 

Os SGD organizam-se em 17 tópicos descritos na figura 24:  

 

 

Figura 23. Tópicos dos SDG 

 

Estes tópicos estão organizados de uma maneira plural, ou seja, nenhum se concretiza sozinho 

– todos estão interligados. A pobreza urbana só terá fim se forem definidas estratégias 

económicas com o intuito de garantir necessidades sociais básicas tais como: educação; saúde; 

acesso a água potável; oportunidades de trabalho; proteção social; etc.. 

Para concretização de todos estes objetivos foi definida uma Agenda – a Agenda 2030 – que 

propõe 15 anos de ação em áreas de importância extrema para o ser humano e para o planeta 

Terra. Nesta Agenda, que elenca os 17 objetivos e 169 targets, aborda-se com bastante enfoque 

o Objetivo 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, ou seja, a importância das cidades 

sustentáveis para que em 2030 seja possível ter 5 mil milhões de pessoas a viver em cidades. 

Com os SDG surge um portanto um novo modelo de sustentabilidade que, a longo prazo tornará 

as cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis.  

 

 

 

 

 

                                                           
34 Tradução: Como atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades? 
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4. 

“Do Tank” ELEMENTAL 

“If there is any power in design, that’s the power of synthesis” 

Aravena (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

4.1. Como surge o “Do Tank” ELEMENTAL? 

O atelier ELEMENTAL considera-se um “do tank”, por oposição aos grupos de reflexão teórica 

sobre política, economia, etc., conhecidos por think tanks. Em termos legais, é uma empresa que 

opera no espaço da cidade e que presta serviços de arquitetura e engenharia a diversas 

entidades (governos, municípios, empresas e até diretamente a famílias e a comunidades que 

deles necessitem). Visa identificar e debater temas inéditos e complexos da sociedade, no âmbito 

da cidade, contribuindo para o bem comum através de obras concretas que deem resposta às 

restrições que componham um problema determinado (quer sejam económicas, legais, politicas, 

sociais, temporais, etc.), sem nunca perder de vista o interesse do público geral, 

independentemente da fase na qual um projeto se encontre. O termo “elemental” remete para o 

que é “fundamental” ou “essencial”, o núcleo visível quando se retira tudo o que é supérfluo. Nos 

seus projetos, o importante sobrepõe-se ao acessório, e tudo o que não é necessário é eliminado. 

A contribuição mais importante deste atelier para o Urbanismo e Arquitetura contemporâneos é 

a capacidade de articular, representar e fazer valer os interesses dos cidadãos mais pobres, 

normalmente excluídos e desorientados.  

Como vimos, estamos perante um crescente urbano exponencial que se reflete num grave 

problema no acesso à habitação. As políticas públicas e os mercados financeiros têm vindo a 

desenvolver estratégias que enfrentem o problema da escassez de recursos, para que famílias 

carenciadas possam adquirir uma habitação com condições razoáveis – a maioria destas 

estratégias tem assentado em reduzir a área da habitação e deslocá-la para as periferias, onde 

o terreno é mais barato mas onde também existe carência de serviços e de oportunidades. Em 

geral, assume-se que uma família com um agregado familiar de quatro ou cinco pessoas é capaz 

de viver razoavelmente bem numa casa de 60m2 a 80m2 (tabela 1). Contudo, estas estratégias 

de habitação social têm originado casas com uma área média de 30m2 a 40m2 (metade do 

tamanho considerado razoável para uma família). 

 

 

                             Tabela 2. Área Útil Mínima (m2) 

 

A reação dos habitantes urbanos destituídos à falta de espaço e mobilidade é a autoconstrução. 

As famílias expandem as próprias casas através de engenhos de fraca qualidade espacial e 

estrutural, que trazem graves consequências, nomeadamente problemas de harmonia 
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comunitária; insegurança; degradação; espaços insalubres com poucas condições de higiene 

que atraem problemas de saúde pública; riscos estruturais; e sobrelotação do espaço urbano. 

Para além de casas com más condições, estes habitantes são prejudicados também no percurso 

casa-trabalho, que implica um grande gasto de tempo devido à distância e às fracas redes de 

transportes públicos. Todos estes aspetos geram poucos, ou nenhuns, recursos disponíveis para 

que as famílias alterem a situação em que se encontram. 

 

4.2. O conceito de “meia-casa” 

O “do tank” ELEMENTAL desenhou um modelo que visa resolver os problemas atuais da 

construção para habitação social. A estratégia deste modelo contraria a lógica mais óbvia e mais 

fácil – reduzir o tamanho da habitação. 

 

Uma vez que a verba não chegava para construir mais do que quarenta metros quadrados, pensámos: 

em vez de construir uma casa pequena, porque não construir metade de uma boa casa? A questão 

seguinte foi: Que metade da casa construir? A solução passou por construir a metade da casa que 

uma família com baixos rendimentos dificilmente iria poder construir por conta própria. Aravena (2013) 

 

A ELEMENTAL reformulou o problema e desenhou uma habitação progressiva, ou seja, uma 

habitação incremental como alternativa à redução do tamanho da casa, uma vez que, como foi 

exposto, não havia dinheiro suficiente para a construção de uma habitação ideal com 80m2 (fig. 

24). 

 

 

                                             Figura 24. Esquema Lógico da Habitação Incremental 
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Para esta equipa de arquitetos, a autoconstrução informal deixou de ser vista como um problema 

e passou a ser considerada parte da solução. Os assentamentos informais e desordenados são 

normalmente vistos pela sociedade como uma incapacidade para aceder a habitações. No 

entanto, podem ser vistos como núcleos urbanos com uma enorme capacidade de autogestão 

do próprio espaço, apesar de não conseguirem adquirir ferramentas para fazê-lo dentro dos 

padrões formais da sociedade. 

O facto é que a realidade mostra que um processo de autoconstrução requer capacidades 

financeiras e conhecimento em métodos de construção. Como refere Aravena (2013), o que se 

constata é que “muitas vezes o que falta não são estes recursos (financeiros e o conhecimento 

sobre a construção), mas sim a falta de coordenação”, pois as ações individuais, mesmo que se 

reconheça que algumas são bem executadas, não garantem necessariamente a qualidade e 

harmonia exigida pelo bem coletivo. Sobretudo, é importante equilibrar a enorme quantidade de 

energia individual que a informalidade contém. 

A ideia de habitação incremental não é nova. Começou no final dos anos 1970, como foi 

mencionado no capítulo um (caso PREVI). A novidade no trabalho da ELEMENTAL passa por 

entender que incremental não é simplesmente uma construção inacabada à espera que cada 

individuo ou família a complete. Há que antecipar, através de um desenho devidamente pensado, 

essa segunda metade que permitirá a cada família alcançar o standard de “classe média”. Por 

estas razões, a ELEMENTAL identificou um conjunto de parâmetros que uniformizam a condição 

incremental das vivendas (abordados no próximo capítulo). 

 

4.3. A habitação Social como Investimento e não como Gasto Social 

Todos nós, ao comprar uma casa, contamos com a sua valorização ao longo do tempo. Comprar 

uma casa é geralmente um bom investimento.  

Infelizmente, quando se trata de uma habitação de cariz social, acontece exatamente o oposto: 

a casa desvaloriza-se a cada dia que passa. Entender isto é fundamental, uma vez que “o 

subsídio de habitação é a ajuda mais importante que uma família recebe em toda a sua vida, e 

por parte do Estado Chileno, geralmente só o recebe uma vez” Aravena (2013). No caso do 

Chile, “quem recebe este subsídio torna-se proprietário da habitação, por isso é desejável que 

esta transferência de fundos públicos a uma família se comporte como um capital capaz de 

valorizar com o tempo” Aravena (2013). Deste modo, a habitação poderia ser, por exemplo, 

usada como garantia para pedir um empréstimo ao banco e assim conseguir começar um 

pequeno negócio, ter acesso a uma boa educação para os filhos, ou simplesmente entrar no 

mercado normal de imobiliário – se este tipo de habitação se comportasse como um investimento 

e não apenas como um gasto público. Estar-se-ia então a usar a habitação social como uma 

ferramenta para superar a pobreza, e não apenas como um teto para proteger uma família que 

vive em condições degradantes.  
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Este aumento de valor é não apenas desejável em si mesmo, seja por razões económicas ou de 

eficiência no planeamento urbano. É também o reflexo de uma melhoria da qualidade de vida. 

Aravena (2013) e o resto da sua equipa acreditam que “A valorização de uma propriedade reflete, 

entre outras coisas, que a família pode investir nela, ampliando-a e reabilitando-a, e que 

consequentemente pode destinar recursos que estão para além da sua própria sobrevivência”. 

Dado o enorme impacto da localização no aumento do valor da propriedade, é sem dúvida uma 

mais-valia que a habitação se encontre num bairro seguro e bem localizado, com acesso a todo 

o tipo de serviços e, preferencialmente, com uma pequena distância até ao trabalho ou à escola. 

A localização de uma propriedade é a maneira mais direta de medir o tipo de qualidade da 

vivenda, obviamente associada ao seu tamanho e aos materiais de construção utilizados. 

A ELEMENTAL repensou também outro ponto da lógica mais óbvia e mais fácil de solução dos 

problemas da habitação social – a ideia de construir habitações sociais onde o terreno é barato 

– propondo uma estratégia que permita inserir os edifícios dentro da rede de oportunidades que 

as cidades oferecem. Sabendo a priori que as pessoas ficam motivadas com a possibilidade de 

construir uma parte significante da sua própria casa, assegura-se que a casa terá uma área final 

com o dobro da inicial. A possibilidade de a casa crescer é necessária para acrescentar valor à 

mesma, e por isso permitir a família de alcançar um patamar de “classe média” ao longo do 

tempo.  

De modo a que este modelo consiga enfrentar o problema da habitação social há que resolver a 

seguinte situação:  

1. Densidade suficientemente alta que permita pagar solos caros e bem localizados;  

2. Construções de baixa altura que eliminem os espaços coletivos, como núcleos de 

escadas e elevadores, cuja manutenção é difícil e que, consequentemente, se podem 

deteriorar e desvalorizar ao longo do tempo.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

baixa ALTURA 

alta DENSIDADE 

Possibilidade de CRESCER Sem OVERCROWDING 

Tabela 3. Esquema Objetivos do Modelo "meia-casa" 
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4.4. Origens e Fundamentos  

No ano 2000, Alejandro Aravena35, Andrés Iacobelli36 e Pablo Allard37 conheceram-se na 

Universidade de Harvard. Segundo relatam, a ELEMENTAL nasceu num jantar em Cambridge, 

Massachusetts, quando Lacobelli confrontou a qualidade da arquitetura chilena com a sua fraca 

prestação no âmbito da habitação social. Foi então que os três decidiram fazer algo que 

melhorasse o standard da habitação social, com um impacto real e efetivo. 

Para tal, estabeleceram quatro condições: 

1. Qualquer tipo de desenvolvimento em habitação social deveria ser testado à escala do 

conjunto e não de unidade. 

2. A construção de protótipos à escala real era necessária para contrariar o ceticismo e 

descrédito com que muitas pessoas olham os trabalhos académicos. 

3. A aceitação e cumprimento das regras do mercado seriam essenciais à replicação dos 

projetos.  

4. Seria necessário consultar a população-alvo da habitação social para definir as principais 

necessidades (em vez de levar a cabo exercícios teóricos vazios).  

Decidiram então apresentar estas intenções ao Ministério de Vivenda e Urbanismo do Chile 

(MINUV), aceitando trabalhar integralmente com a Política de Habitação em vigência38. O MINUV 

informou-os de que poderiam testar projetos e estratégias para a nova Política de Habitação que 

o Ministério estava prestes a lançar: a Vivenda Social Dinâmica sem Divida (VSDsD)39. Esta viria 

a criar um novo nicho no mercado. 

Desde o início, estes três arquitetos fizeram questão de eliminar as associações negativas que 

se verifica ao trabalhar em habitação social. Por outro lado, queriam ampliar o espectro de 

                                                           
35 Aravena – Santiago do Chile, 1967; formou-se em Arquitetura pela Universidade Católica do Chile em 1992. Logo 
depois abriu o seu próprio atelier em 1994. Em 2000 foi convidado para professor da cadeira de projeto na GSD de 
Harvard. O primeiro tema proposto aos alunos foi “Otherwise-ness”, onde trabalharam sobre a habitação de emergência, 
usando a escassez de tempo e dinheiro como antidoto contra a arbitrariedade. Após este primeiro projeto, foi convidado 
até 2004, período onde desenvolveu os projetos de habitação social da Elemental. 
36 Iacobelli – Santiago do Chile, 1969; formou-se em Engenharia de Transportes pela Universidade Católica do Chile em 
1992. Trabalhou na empresa Endesa (Empresa Nacional de Energia Elétrica) como analista de projetos e investimentos. 
Foi o primeiro diretor executivo do Serviço-País, um programa da sociedade civil com financiamento por parte do estado, 
destinado a superar a pobreza. Em 1999, iniciou o Mestrado em Politicas Públicas na Kennedy School of Government 
da Universidade de Harvard. Graduou-se em 2001 com uma tese sobre “Análises e propostas para o conflito das 
comunidades indígenas Mapuche com as empresas florestais no Chile”. Obteve o premio Raymond Vernon como o 
graduado “mais destacado” da sua turma. 
37 Allard – Santiago do Chile, 1969; formou-se em Arquitectura pela Universidade Católica do Chile em 1996. Trabalhou 
em alguns ateliers no Chile e chegou à Graduate School of Design de Harvard (GSD) onde obteve o Mestrado em 
Urbanismo em 1999 e mais tarde, em 2003, o Doutoramento em Urbanismo, com uma tese sobre “Sistema de conceção 
de autoestradas urbanas e o seu papel na cidade.” 
38 No Chile, o sistema através do qual se fornecem casas para as famílias desfavorecidas, está baseado num subsídio 
estatal de acordo com a procura, a qual é satisfeita pelo mercado privado imobiliário. Este sistema tem sido bastante 
eficiente em termos de quantidade de soluções entregues, mas não tanto quanto à qualidade de habitação nem ao bairro 
que estas geram. 
39 A Vivenda Social Dinamica sem Divida (VSDsD) estava focada no estrato social mais pobre, aqueles sem capacidade 
de endividamento. Consistia num subsídio de USD 7.200 por família, entregues uma só vez na vida de cada beneficiário, 
no qual se somava as poupanças pessoais de cada beneficiário, que deveriam ser à volta de USD 300. Com esta 
combinação de subsídio e poupanças somava-se um total de USD 7.500, com os quais se deviam pagar o terreno, a 
urbanização e a casa. No melhor dos cenários, esta quantidade de dinheiro chegava, apenas, para uma casa entre 25 – 
30 m2. Apesar de a família ficar sem divida com o Estado, a pequena quantidade de subsídio forçava os beneficiários a 
serem eles mesmos a transformar a mera solução habitacional numa casa digna de se viver. Daí o nome do programa: 
dinâmica, sem dívida. 
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justificações pelas quais se comprometiam com habitação social, sempre demasiado guiada por 

razões meramente éticas, morais e humanitárias. Aravena (2013:32) crê que ”Fazer uma 

arquitetura elemental é um assunto de mérito intelectual, que requer capacidade e experiência 

de profissionais, inteligência prática do mais alto nível; qualidade mais que caridade profissional.” 

Por outras palavras, a boa vontade e as boas intenções eram condições necessárias mas não 

suficientes para dar uma resposta adequada ao desafio. E, de facto, o planeamento e construção 

de habitação social pode constituir uma oportunidade privilegiada para operar no limite da 

disciplina arquitetónica. 

Entre 2001 e 2003, a equipa começou a trabalhar em paralelo com Harvard e com a Universidad 

Católica do Chile (UC), onde durante dois anos trabalharam com os alunos diversos projetos de 

habitação social, nos quais procuraram sempre identificar com precisão as perguntas a colocar, 

assim como o conjunto de regras dentro das quais deviam encontrar as respostas. 

Estes não eram peritos em habitação social, tendo começado o seu trabalho do zero. Fizeram 

apresentações e seminários com os estudantes, mais para aprenderem com eles do que para 

os ensinarem. Deste modo, tentaram fazer da sua ignorância uma virtude e assimilaram enormes 

quantidades de informação em pouco tempo. 

Ao trabalharem simultaneamente em Santiago e em Cambridge, tentavam equilibrar duas 

perspetivas diferentes: uma por dentro do problema, com a vantagem de oferecer soluções 

específicas e adequadas; e outra pelo exterior, o que lhes permitia anular o excesso de 

informação e filtrá-la. Enquanto professores, e arquitetos, eram extremamente críticos com os 

estudantes, não tanto quanto ao desenho de habitação, mas sim quanto à pertinência das 

propostas a que chegavam, de modo a assegurarem que da ingenuidade – vista como mais-valia 

pois não traziam ideias pré-concebidas – nasciam bons projetos. Privilegiaram sempre a 

disciplina sobre a genialidade, o rigor sobre a inteligência, a coerência sobre o talento. Para mais, 

de modo a não se prenderem às próprias ideias, convidavam para as apresentações de projeto 

aqueles que lhes colocariam perguntas realmente difíceis. 
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O primeiro exercício de projeto proposto aos alunos teve o nome de “USD 3.200”, fazendo 

referência à quantidade de dinheiro disponível para a construção da casa, descontando já do 

subsídio de USD 7.500 o valor do terreno e da infra-estrutura para a urbanização. Trabalharam 

com os termos da política habitacional vigente no Chile, mais especificamente com o programa 

criado recentemente: Vivenda Social Dinâmica sem Divida. 

Durante várias semanas, trabalharam com os estudantes nesta proposta, até que a meio do 

semestre foram surpreendidos com duas intervenções interessantes. A dois dias do exame 

intermédio de projeto, Andrés Velasco40, um conceituado economista chileno, perguntou com 

curiosidade durante um almoço com os arquitetos da equipa ELEMENTAL, como estava a correr 

o exercício projeto na Universidade. Após uma breve explicação por parte dos arquitetos, surgiu-

lhe uma questão pertinente: “…y qué hacen com la extensión de la ciudad?”. Até àquele 

momento, todos (alunos e professores) estavam mais focados no desenho das casas 

propriamente ditas, o que estava a resultar na criação de casas sobre lotes individuais. Sendo 

assim, o problema da extensão da cidade estava a ser ignorado, o que inadvertidamente 

contribuiria para a intensificação de um dos problemas que queriam resolver: a confusão típica 

das cidades Latino-Americanas, pobres e com falta de oportunidades.  

Uns dias mais tarde, foram mais uma vez surpreendidos por perguntas, desta vez da parte de 

Hashim Sarkis41: “…entonces ¿cuánta plata en total hay por familia?” e “¿y cuántas familias tiene 

un proyecto?”. A sua primeira reação foi tentar explicar que com essa quantidade de dinheiro 

não era possível construir edifícios em altura. Na verdade, Sarkis estava apenas a perguntar que 

tipo de edifício coletivo era possível projetar com esse dinheiro. De novo, a equipa de arquitetos 

tentou justificar-se, afirmando que tinham muitos estudos comprovados contra a construção de 

conjuntos de edifícios de habitação social feitos em altura, argumentando também que, dada a 

necessidade de crescimento de cada casa devido ao seu tamanho inicial de 25m2, não era 

possível fazer edifícios de vários andares. Esta conversa acabaria por conduzir à reinterpretação 

da pergunta, com simplicidade, tendo a equipa da ELEMENTAL revisto a hipótese de construir 

um edifico coletivo, reafirmando a primeira condição – a possibilidade de fazer ampliações. 

Efetivamente, um edifício de vários pisos não permitia o crescimento individual, exceto no piso 

térreo e no último piso.  

O piso térreo pode crescer horizontalmente na área envolvente, enquanto o último piso pode 

crescer verticalmente. Chegaram à conclusão de que o edifício a desenhar deveria ter apenas o 

piso térreo e o último piso. Devido a estas propriedades estruturais, este tipo de edifício ficou 

conhecido como “Edifico Paralelo” – uma vivenda em baixo e um apartamento em cima, ambos 

dispostos paralelamente face ao solo. (fig. 25) 

                                                           
40 Andrés Velasco é um economista e professor, nascido em 1960 em Santiago do Chile. Foi Sumitomo professor da 
Kennedy School of Government Harvard University e depois Ministro das Finanças do Governo Chileno (Março 2006-
Março 2010) durante a presidência de Michelle Bachelet. Foi ainda candidato presidencial para as eleições de 2014, 
tendo perdido. É actualmente professor na Columbia Business School. 
41 Hashim Sarkis, nascido em 1964 em Beirut, Líbano. Desde 2015 é Director da School of Architecture and Planning 
no Massachusetts Institute of Technology. Anteriormente, em 2002 foi o primeiro Aga Khan Professor of Landscape 
Architecture and Urbanism in Muslim Societies na Harvard University Graduate School of Design. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_School_of_Design
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Figura 25. Esquema do "Edifício Paralelo" 

 

Na verdade, este tipo de edifício não apresentava nenhuma novidade. Era uma versão atualizada 

da típica construção latino-americana que tem duas casas por lote, que dão para a rua: uma 

onde se entra na casa que depois se estende para o pátio, e outra onde se entra diretamente 

para umas escadas que nos levam ao segundo piso. A contribuição da ELEMENTAL neste caso 

foi criar a possibilidade de aumentar as casas nos “vazios” propositadamente deixados dentro 

da mesma estrutura. 

Faltava agora definir as regras que permitissem tornar este projeto do “Edifício Paralelo” numa 

construção mista entre um edifício coletivo e uma vivenda. Para isso, decidiram tomar partido da 

alta densidade e do uso eficiente do solo, próprios de um edifício coletivo, conjugando-os com a 

possibilidade de se fazer adições (apenas viáveis numa vivenda). Abandonaram tudo o que 

tinham feito até ao momento e recomeçaram, literalmente. Aravena (2013) 

A ELEMENTAL tornou-se um caso de estudo que provou como as universidades podem ter 

influência em temas de política pública, neste caso política de habitação social. Ao mesmo 

tempo, estes arquitetos iam apresentando e melhorando, através de críticas construtivas, 

hipóteses abstratas que testavam as várias possibilidades do “Edifício Paralelo”. Assim que 

chegaram ao desenho final do projeto, voltaram ao MINVU com uma tipologia capaz de comprar 

um terreno mais caro (dada a sua densidade) e que, simultaneamente, fosse possível de se 

expandir.  

Foi então que o Programa Chile Barrio (Programa Chile Bairro), mais especificamente a Diretora 

Nacional de Infra-estrutura – Sofia Araos – teve conhecimento do projeto “Edifício Paralelo” e 

decidiu contratar a equipa ELEMENTAL para trabalhar na Quinta Monroy (o primeiro projeto de 

sucesso com o uso de habitação incremental, que será analisado de seguida). 

Durante um ano, a equipa ELEMENTAL trabalhou arduamente – desde o conceito inicial até um 

modelo real, adaptado aos custos, cumpridor de todos os regulamentos vigentes e que fosse 

aceite por todas as famílias. Começaram por apresentar a proposta ao sistema de atribuição de 

subsídios do MINVU, tendo conseguido obter os subsídios necessários. Após este passo, foi 
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preciso adjudicar a construção através de uma licitação pública e organizar um sistema 

participativo com os residentes durante todo o processo de projeto e obra. Os arquitetos 

cumpriram todas as exigências que o Serviço de Vivenda e Urbanizaçao (SERVIU) impôs, e 

conseguiram as burocracias legais necessárias para que as famílias obtivessem o título de 

proprietários.  

Em Dezembro 2004, as famílias receberam as novas casas. Desde então e até aos dias de hoje, 

com apoio da ELEMENTAL, os residentes da Quinta Monroy têm vindo a aumentar e melhorar 

não só as suas próprias casas, como o espaço comunitário coletivo. 

Após ter encontrado uma solução considerada viável para dar resposta ao problema da 

habitação social, Aravena e os colegas propuseram-se a um novo desafio, que passava por 

alcançar uma grande escala de modo a terem impacto real e efetivo sobre o problema. Neste 

sentido, a ELEMENTAL tinha de replicar o processo vivido em Iquique noutras condições 

geográficas, topográficas, climáticas, urbanas e sociais, de modo a cobrir uma maior diversidade 

de casos. 

Para tal, desafiaram-se a eles mesmos a desenhar sete projetos diferentes que pudessem 

abordar diversos temas: grandes cidades, novas periferias de classe media, terrenos em declive, 

climas de difíceis condições, etc. A ideia era que nestes novos projetos se respeitasse, também, 

as Políticas Habitacionais em vigência, as condições do mercado e a participação da 

comunidade. 

Organizaram um concurso mundial para selecionar tanto arquitetos profissionais como 

estudantes, e fazer assim convergir conhecimento e ideias relevantes. O desafio do concurso 

era o de resolver uma equação num papel com 1m2; se a proposta fosse selecionada, seria 

construída em 10.000m2. De modo a conseguirem financiar o concurso, apresentaram uma 

proposta ao Fundo de Inovação e Transferência Tecnológica do FONDEF/CONICYT42, 

associado à Escola de Engenharia e Arquitetura da Universidade Católica do Chile, a empresas 

privadas ligadas ao âmbito da construção, a ONGs com experiência no terreno com famílias e a 

associações de habitação social.  

A ELEMENTAL recebeu USD 500,000 por parte da FONDEF para um projeto com um custo total 

de USD 7,5 milhões, tendo em conta também o somatório dos subsídios de todas as casas. Com 

o dinheiro da FONDEF garantido, iniciaram o processo de desenvolvimento dos projetos 

vencedores do concurso, em sete localidades ao longo do Chile até que, infelizmente, este 

dinheiro chegou ao fim e obrigou a ELEMENTAL a atravessar uma das suas fases mais 

complicadas. Durante um ano, toda a equipa aceitou trabalhar sem receber qualquer salário, 

                                                           
42 Os projetos FONDEF pressupõem uma aliança público-privada e académico-produtiva em que uma ou várias 
empresas privadas, com alguma necessidade produtiva real, associam-se com uma universidade para investigar e 
desenvolver os produtos que satisfaçam a necessidade. Assim, as Universidades valorizam o seu trabalho e recebem 
capital por parte das empresas associadas e do Estado. 
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porque ainda havia muito trabalho por fazer até que os projetos estivessem construídos, e as 

famílias não podiam ficar com os processos a meio. 

Perceberam, com este susto, que não poderiam depender de doações se queriam ter um modelo 

de trabalho sustentável. Mais importante que isto foi a tomada de consciência de que, para ter 

uma efetiva e permanente influência, tinham que fundamentar-se na seguinte premissa: uma 

estrutura económica sólida, baseada num salário justo e competitivo para todos os trabalhadores 

da ELEMENTAL. Procuraram sócios interessados em contribuir com capital, a fim de criar uma 

empresa sólida e eficiente em desenvolver, com qualidade, projetos de habitação social. O 

primeiro interessado em apoiar esta iniciativa foi a empresa chilena de petróleo, Copec. A 

sociedade43 foi formalmente constituída em Novembro de 2006, com uma contribuição por parte 

da Copec para a ELEMENTAL de um milhão de dólares, que permitiram terminar um número 

significativo de projetos a decorrer no Chile e no estrangeiro, contribuindo de maneira concreta 

para a resolução do problema da habitação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 O conselho da ELEMENTAL S.A, ficou constituída por: Jorge Bunster (CEO Copec) como Presidente e Alejandro 
Aravena como Diretor Executivo. Os restos dos cargos do conselho foram distribuídos a elementos da Copec, 
Universidad Católica de Chile e da equipa Elemental original. 
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5. 

QUINTA MONROY 

“There are things that they know much better than us, and if somebody knows how to make the 

most efficient use of scarce resources it's poor families, they are masters in establishing 

priorities, and we wanted to take that wisdom into the system.” Aravena (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

Neste capítulo abordaremos o desenvolvimento do projeto Quinta Monroy (QM), em Iquique. 

Este conjunto habitacional foi o primeiro caso construído pela ELEMENTAL com base no 

conceito de “Edifício Paralelo”. 

 

5.1. Contextualização do Projeto 

Este caso de estudo situa-se a QM no centro da cidade de Iquique (Norte do Chile, a 1500 Km 

de Santiago do Chile). Até à década de setenta, o terreno foi utilizado para atividades agrícolas 

e para a criação de gado. Posteriormente, foi adquirido por uma empresa privada, cujo sócio – 

Ernesto Monroy – ficou encarregado da administração do terreno. Com o passar dos anos, a 

cidade de Iquique cresceu e o terreno começou a ser ocupado por famílias de baixos 

rendimentos, às quais Ernesto Monroy permitiu que construíssem temporariamente as suas 

casas (barracas e construções sem condições), com o consentimento da Câmara Municipal. No 

entanto, esta autorização desencadeou num bairro desordenado, podendo mesmo considerar-

se uma favela, porque as famílias subdividiram o terreno em lotes e aumentaram as habitações 

iniciais de acordo com as suas necessidades. 

Em 1955, Ernesto Monroy morreu, o que provocou um enorme conflito judicial entre os herdeiros, 

encarregues de regularizar a propriedade e os diversos lotes instalados por contratos de 

arrendamento. Os seus objetivos entraram em choque com as pretensões dos residentes da QM, 

que obviamente não pertenciam à lista de herdeiros legais, mas representavam a maioria dos 

habitantes do terreno. Estes imploraram ao Ministério de Bens Nacionais que lhes concedesse 

o direito à propriedade, para que pudessem permanecer nas casas onde viviam há vários anos. 

Durante cinco anos, várias entidades públicas e privadas visitaram o terreno para arranjar uma 

solução, sem sucesso; a espera começou a gerar desconfiança e conflitos entre as famílias 

residentes, e a divisão das organizações e comités anteriormente criados. No ano de 2000, o 

Estado chileno interveio e patrocinou um acordo que permitiu o registo e compra da propriedade 

Monroy por parte do Programa Chile Barrio. A finalidade deste programa era construir um 

conjunto habitacional para todos os moradores inscritos no comité de habitação.  

Este acordo foi bastante importante para o sucesso do projeto. Como já se referiu, os 

assentamentos informais e os projetos de bairros para habitação social localizam-se, na sua 

maioria, em áreas suburbanas, onde se acumulam desvantagens para o território e cidadãos. 

Estratégias dependentes da relocalização permitiram, de facto, atribuir casas e melhorar as 

condições de habitação de uma população socioeconomicamente desfavorecida; por outro lado, 

converteram-se também em instrumentos de segregação e ghetização, como sublinha Quintas: 
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 [...] A descontinuidade urbana que estes locais quase sempre estão sujeitos, origina a sua exclusão 

territorial e “empurra” os habitantes para o seu interior, mantendo-os em grande isolamento social e 

urbano, em vez de procurar a sua integração na restante cidade. Os bairros de realojamento social 

desta forma edificados, possibilitam antes de mais o desenvolvimento de “guetos” sociais e urbanos. 

Estas características, resultantes de uma construção social com uma arquitetura “estereotipada”, 

desenraizada e desintegrada, faz exacerbar estigmas que originam sentimentos de exclusão e 

marginalização. (Quintas, 2008:68-69) 

 

Em 2003, a ELEMENTAL apresentou, em seminários e conferências, alguns dos projetos 

desenvolvidos em Harvard e na UC, nomeadamente hipóteses de tipologias arquitetónicas que 

permitissem obter densidades altas e pagar terrenos bem localizados. Estas propostas 

contemplavam também uma estratégia que evitasse a superlotação do terreno e incorporasse 

eventuais processos de expansão e de autoconstrução de cada habitação. Silvia Araos – 

Directora Nacional de Infra-estrutura do Programa Chile Barrio – contratou então os arquitetos 

do atelier ELEMENTAL, lançando-lhes o desafio de solucionar o problema da QM. Pediu-lhes 

que desenhassem uma proposta para acomodar cem famílias no terreno de 5000m2. 

Acrescentou, contudo, algumas restrições:  

1. O tamanho inicial da casa deveria ser de 36m2, de modo a não ultrapassar o valor do 

orçamento para um eventual processo de licitação. 

2. As habitações deveriam beneficiar de uma construção incompleta (habitação 

incremental) a fim de respeitar a diversidade e características pessoais de cada família, 

agilizando um projeto que poderia à partida ser descuidado ou abandonado devido ao 

seu baixo custo. 

3. As famílias seriam obrigadas a participar no desenvolvimento do projeto, melhorando o 

seu desenho e animando-o com as suas motivações pessoais (isto motivá-las-ia a 

estimarem a casa que lhes seria entregue e a confiarem num futuro melhor). 

Foi com estas condições, restritas mas desafiantes, que a ELEMENTAL começou a investigar 

possíveis soluções de projeto. 

 

5.2 Análise da População Residente  

As famílias que ocuparam o terreno da QM há mais de trinta anos habitavam em muito más 

condições: 70% dos espaços não tinha luz e/ou ventilação natural, não havia água potável nem 

conexão à rede de saneamento público. Cada família habitava num espaço construído através 

da reutilização de materiais encontrados no cais portuário, tais como embalagens para transporte 

de mercadorias, que conferiam à habitação um aspeto de barraca. Em média, um lote tinha 

apenas cerca de 30m2.  
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Como em quase todos os bairros sociais, havia na QM problemas de delinquência e tráfico de 

drogas, bastante facilitados devido ao traçado labiríntico das ruas (fig. 26). Apesar de tudo isto, 

a prioridade da ELEMENTAL era e foi manter as famílias no local, salvaguardando as suas 

identidades e memórias.  

 

 

Figura 26. Imagens de Ruas da Antiga Favela 

 

Em termos económicos, tratava-se de um grupo heterogéneo: enquanto metade das famílias 

poderia ser considerada pobre, mais de 40% estavam acima do limiar de pobreza. Os salários 

variavam desde 10,000 pesos chilenos por mês (à volta de USD 20) até 450,000 pesos chilenos 

(à volta de USD 900), fomentando uma diversidade social muito marcada. Em média, o ordenado 

dos habitantes da QM era de 54,000 pesos chilenos por mês, cerca de USD 100. Já a taxa de 

desemprego deste grupo era mais baixa do que a taxa de desemprego de Iquique – o que 

alertava para a grande importância de as famílias permanecerem naquele terreno, de modo a 

conservarem as ligações ao trabalho já existentes. Aravena (2013) 

Outro aspeto tido em consideração foi a idade do chefe de família e as habilitações académicas. 

Os arquitetos aperceberam-se de que neste terreno coexistiam tanto famílias jovens como 

famílias mais veteranas. As idades dos chefes de família eram muito diversificadas, e mais de 

metade destes tinha uma idade superior a trinta e cinco anos. No entanto, em termos de 

educação, a situação era bastante transversal: um terço da população total tinha completado 

apenas a educação primária, enquanto mais de metade dos chefes de família tinham terminado 

o ensino secundário.  

Por cada cinco famílias, duas tinham mulheres como chefe de família, na sua maioria mães 

solteiras. Nestas situações, a localização na cidade torna-se decisiva, a fim de garantir que mães 

conseguiriam trabalhar e tomar conta dos filhos. A distância percorrida e o tempo gasto 

diariamente no trajeto casa-trabalho, assim como a possibilidade de recorrer a vizinhos que 
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pudessem cuidar das crianças, infantários e escolas perto de casa poderia fazer a diferença para 

que estas famílias ultrapassassem a sua condição de vulnerabilidade. 

Analisando estas famílias tornou-se óbvio para os arquitetos que o essencial, ao desenhar uma 

solução de casa nestas condições, era conservar-se a rede de suporte social que estas famílias 

tinham criado, assim como localizá-las perto das rede de oportunidades que as cidades 

oferecem: proximidade ao local de trabalho, transportes, educação e serviços de saúde. Estas 

redes de conexões são a chave para dar resposta a situações sociais frágeis. 

Programou-se o projeto com base nesse conceito de valorização de uma casa integrada, em 

redes urbanas de oportunidade, ao longo do tempo. Os projectos estavam porém limitados pela 

política de habitação em vigor no ano de 2003, que fornecia um subsídio de USD 7.500 (300UF) 

por família através do Ministério Chileno de Habitação para pagar o terreno, toda a infra-estrutura 

básica e as casas. O valor do metro de quadrado estava na altura à volta de USD 30/m2 (1.2 

UF/m2), três vezes mais do que permitia o orçamento.  

  

5.3 Tipologias Habitacionais disponíveis 

Tomada a decisão de manter as famílias no mesmo terreno, os arquitetos começaram a estudar 

as hipóteses disponíveis no mercado; o recurso a exemplos já testados por populações com 

baixos rendimentos, referências para possíveis soluções, contribuiu para a eficiência do trabalho. 

Como a ELEMENTAL sabia que no processo de desenho participativo é fundamental dar a 

conhecer aos moradores todas as hipóteses, explicando as restrições e vantagens de cada, 

apresentaram-lhes três tipologias já testadas. 

 

Hipótese A – Tipologia Casa Isolada 

Esta foi a solução que todos os entendidos na área aconselharam à equipa da ELEMENTAL, 

dizendo-lhes que seria a única solução aceite pelos proprietários. No entanto, a adoção desta 

tipologia implicava que só fossem inseridas trinta e duas habitações no terreno, o que significava 

que sessenta e oito famílias, das cem existentes, teriam de ser realojadas noutro lugar. Ao 

considerar uma casa equivalente a um lote, esta tipologia era muito ineficaz quanto ao uso do 

solo. 

Como referido anteriormente, o subsídio servia para pagar o terreno, a infra-estrutura e a casa. 

No caso desta tipologia, o valor total do somatório dos subsídios das trinta e duas famílias não 

era sequer suficiente para pagar o custo do terreno. A baixa densidade significava que era 

necessário adquirir terrenos que custassem o menos possível, e terrenos baratos só se 

encontravam fora da cidade. Na periferia de Iquique existia uma cidade chamada Alto Hospício, 

onde já se estava a construir alguns conjuntos de habitação social seguindo esta tipologia de 

casa isolada; “justamente esta maneira de enfrentar o problema tinha gerado uma expansão 
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urbana com base em cinturões de pobreza, com poucas expectativas, estigmatizados, cheios de 

conflitos sociais, ressentimento e o pior de tudo, irreversíveis.” Aravena (2013:92) 

Para além de não ser eficaz nem quanto ao número de famílias que poderia acolher, nem quanto 

à permanência das famílias no local, esta tipologia era incapaz de facilitar o crescimento 

progressivo da casa e de garantir o desenvolvimento de um espaço urbano harmonioso – 

normalmente, o que acaba por verificar-se com a sua adoção é uma lógica desordenada de 

acrescentos que prejudica fortemente o sentido de unidade no conjunto habitacional.  

Com base nestes factos, a ELEMENTAL chegou à conclusão de que a estratégia de reduzir o 

tamanho das casas e de situá-las na periferia não era uma alternativa. Dito isto, obviamente, a 

expectativa de cada família era ter uma casa própria isolada. No entanto, ao ouvirem os 

argumentos dos arquitetos, os habitantes da QM perceberam que esta opção era inviável e 

inadequada.  

 

 

Figura 27. Tipologia Casa Isolada 

 

Hipótese B – Tipologia Casa de Dois Pisos 

De modo a conseguirem um melhor aproveitamento do terreno, a ELEMENTAL testou outra 

solução presente no mercado: uma tipologia de dois pisos onde a largura do lote coincide com a 

largura total da casa. Com esta tipologia conseguiriam aumentar a densidade e colocar sessenta 

famílias no terreno, sendo que quarenta famílias teriam de ser transferidas para Alto Hospício.  

No entanto, o verdadeiro problema desta tipologia consistia no desenho dos eventuais 

acrescentos da casa, pois todas as hipóteses projetadas deixavam as divisões já existentes 

bloqueadas no meio, afetando a sua ventilação, luz e privacidade (uma vez que estas tinham de 

ser atravessadas para se chegar à nova divisão). Tal resultaria na confusão e sobrelotação do 

espaço, em vez de aumentar a eficiência das casas. Por estas razões, esta tipologia foi eliminada 

como possibilidade.  
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Figura 28. Tipologia Casa de Dois Pisos 

 

Hipótese C – Tipologia Edifício em Altura 

Finalmente, poder-se-ia construir um edifício de apartamentos em altura, a solução mais comum. 

Esta tipologia era bastante eficiente em termos de uso do terreno, mas não permitia a futura 

expansão da casa. O orçamento e as condições do projeto tornavam possível que os 

apartamentos tivessem uma área de, em média, apenas 30m2. Assim, com esta tipologia, o 

aumento futuro da casa era absolutamente necessário. Por estas razões, um edifício de 

apartamentos não seria uma opção viável.  

 

 

Figura 29. Tipologia Edifício em Altura 

 

 

5.4 Proposta do Projeto de Arquitetura  

Uma vez que nenhuma das tipologias geralmente usadas em projetos de habitação social no 

Chile seria capaz de resolver a equação proposta à ELEMENTAL, tornou-se unânime – por parte 

dos arquitetos e das famílias – a decisão de inovar e explorar uma nova estratégia. 

Esta foi pensada de acordo com as condições do VSDsD: USD 7.500 por habitação e um terreno 

que custasse USD 30/m2, bem como o respeito pelos seguintes pontos: 

1. Alocar as famílias em áreas urbanas consolidadas. 
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2. Construir incrementalmente, garantindo a segurança e economia das futuras 

ampliações. 

3. Prevenir a degradação do bairro. 

4. Desenhar as casas com a participação da população. 

  

1. Alocar as famílias em áreas urbanas consolidadas 

Como notado acima, a controvérsia em torno do realojamento deve-se à relação que a população 

já desenvolveu com o local 

 

“(...) em que sempre viveram, muitas vezes perto dos seus locais de trabalho, onde 

respetivamente construíram uma vida. Com o realojamento têm, de um dia para o outro, 

de mudar os seus hábitos, perdem a sua identidade local, ficando insatisfeitos, apesar de 

instalados num bairro com melhores condições de vida.” Pereira (2010:67). 

  

Para além dos óbvios benefícios sociais de que os residentes gozariam ao permanecerem no 

mesmo local, os benefícios económicos também importavam. Ao aproveitarem os terrenos 

consolidados da cidade, os arquitetos e moradores não teriam de gastar parte do montante 

disponível em infra-estrutura e trabalho de terreno. Logo, era prioritário manter os residentes no 

terreno já existente da QM. O desafio passava por construir uma elevada densidade através de 

edifícios de baixa altura, com a possibilidade de aumentar o espaço habitável com o decorrer do 

tempo sem superlotar a área. 

Por outro lado, para conseguirem pagar o terreno da QM através do subsídio disponível, os 

membros da equipa necessitavam de desenhar um projeto com uma densidade suficientemente 

alta que, ao mesmo tempo, tivesse espaço suficiente para o crescimento incremental das 

habitações (pelo menos o dobro da habitação inicial). Decidiu-se então experimentar a tipologia 

do “Edifício Paralelo”, desenvolvida anteriormente em Harvard e na UC. Esta tipologia obrigava 

a uma reformulação estratégica. Em vez de construírem a melhor casa possível com USD 7.500 

para cem famílias, Aravena e os colegas reformularam o projeto para uma proposta de um 

edifício que custasse USD 750.000 (7.500x100) e fosse capaz de acolher as cem famílias, mais 

as futuras expansões das habitações. 

Como vimos, apenas a tipologia de edifício coletivo permite alcançar uma densidade grande, 

garantindo assim a permanência de todas as famílias no terreno da QM. Por outro lado, o edifício 

coletivo não permitia futuras expansões da casa, à exceção de no primeiro e último piso: o 

primeiro piso na horizontal, e o último na vertical. Relembrando o capítulo anterior, a estratégia 

do “Edifício Paralelo” passa por retirar todos os pisos intermédios até se chegar a uma proposta 
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composta por uma casa na base e um apartamento por cima desta. Desta forma, ao alojarem 

duas famílias por lote, os arquitetos conseguiriam duplicar a eficiência do uso do terreno. 

Geralmente, o desenho destes edifícios compunha-se de lotes com forma retangular, ou seja, o 

mais estreito e profundo possíveis, a fim de maximizar o uso do terreno. Outra vantagem da 

utilização deste modelo é a redução da quantidade de estradas e outras infra-estruturas para 

satisfazer as necessidades básicas da população. No entanto, os arquitetos optaram por outra 

solução: um lote quadrado. À partida uma opção menos eficiente, a sua geometria era aquela 

que mais eficazmente preencheria a forma irregular do terreno (um quadrado permitia que fosse 

possível rodar de cada vez que se chegasse a um canto, côncavo ou convexo).  

Com a geometria de cada lote definida, faltava decidir o seu tamanho final. Após vários 

esquemas, chegou-se à conclusão de que a área otimizada de cada casa estaria à volta dos 

80m2. Construíram uma laje de betão de 6mx9m entre a casa do nível térreo e o apartamento do 

segundo piso. O espaço da casa térrea inicialmente entregue aos residentes estava projetado 

debaixo desta laje e para se alcançar a área final da casa seria necessário usar parte do pátio, 

que deveria ter área suficiente para acomodar futuros acrescentos. Ao mesmo tempo, a área de 

implantação do lote deveria ser a menor possível, de modo a conseguir-se acolher as cem 

famílias em todo o terreno.  

Com a sobreposição das casas alcançou-se uma densidade suficiente para acomodar todas as 

famílias, e ainda se juntou a quantidade suficiente de subsídios para pagar o terreno. Nesse 

sentido, foi possível manter as famílias dentro da sua rede social e laboral, melhorando a 

qualidade de vida e as condições do bairro.  

Como se viu no primeiro capítulo, por exemplo no projeto do RHG, o uso de corredores elevados 

e de blocos de escadas tinha gerado falta de segurança e de privacidade, assim como muitos 

problemas de manutenção. No entanto, ao optar-se por apartamentos sobrepostos, seria 

necessário encontrar uma solução para se aceder ao apartamento de cima. A solução passou 

por se criar uma escada estreita e de baixo custo, à semelhança das escadas de Siza no Bairro 

do Bouça, que dava acesso ao espaço – inicialmente vazio – de cada apartamento superior.  

No fundo, esta estratégia não era uma grande novidade para os habitantes porque “no início 

existiam apenas cinquenta famílias na QM; nos anos seguintes os habitantes iniciais foram 

construindo apartamentos sobre as suas próprias casas de modo a alugarem, ilegalmente, a 

uma segunda geração de famílias.” Aravena (2013:103) No entanto, os arquitetos inovaram no 

desenho do projeto, assegurando a qualidade da organização arquitetónica e estrutural do 

conjunto, conferindo-lhe uma leitura total – algo que os próprios residentes espontaneamente 

não tinham conseguido (nem tentado) alcançar. A proposta final deste projeto visava 

especificidades que não costumavam existir nas típicas intervenções individuais de 

assentamentos informais, como por exemplo uma estrutura segura, divisões bem iluminadas e 

ventiladas, muros divisórios e espaços comuns de qualidade. 
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2. Construir incrementalmente, garantindo a segurança e economia das futuras ampliações 

Partindo do princípio que as habitações iriam eventualmente aumentar para o dobro do seu 

tamanho inicial, uma análise cuidada para que cada família fosse capaz de construir a segunda 

metade da sua casa de forma segura, económica e simples era fundamental.  

Segundo Avarena (2013:55), “(…) o orçamento de uma obra com uma construção convencional 

é dividido por 30% para a estrutura e 70% para acabamentos. No entanto, esta proporção inverte-

se em obras de construção social, ou seja: 70% para a estrutura e 30% para acabamentos.” A 

estrutura é uma fase complicada e cara da obra. Por isso, uma das prioridades dos arquitetos foi 

estudar a melhor estratégia de construção. Os volumes vazios deixados propositadamente em 

cada lote foram assim desenhados de forma a serem suficientemente grandes para o total da 

casa alcançar o standard de habitação de classe média, mas suficientemente pequenos para 

permitir construções simples e low-tech. 

Em termos financeiros, a construção do volume inicial (36m2) teria um custo de USD 7.500, 

enquanto a segunda metade da casa (também com 36m2) teria apenas um custo de USD1.000/ 

família. Desta forma, a proposta da ELEMENTAL aumentou o tamanho mínimo de cada casa 

para 72m2. 

3. Prevenir a degradação do bairro 

Tanto a equipa responsável pelo projeto como as famílias sabiam que pelo menos 50% da casa 

seria construída pelos residentes, com o decorrer do tempo e dependendo das suas condições 

financeiras. Esta era uma das condicionantes com que tinham aceitado trabalhar e que alarmava 

os arquitetos para uma provável desordem do conjunto. Uma construção espontânea e 

desorganizada, própria do sistema de habitação incremental sem regras, teria consequências na 

qualidade estrutural, ambiental e visual do projecto construído – tal como aconteceu no projeto 

PREVI.  

A solução encontrada para controlar estes riscos sem impor a cada família um modelo-tipo para 

as ampliações da sua casa consistiu na criação de limites através de uma espécie de “moldura 

de betão”, ou seja, construiu-se toda a estrutura exterior (paredes mestras, laje e cobertura) do 

volume total, deixando o espaço por dentro vazio, de modo a permitir a liberdade criativa no 

desenho do interior. Nas palavras de Aravena: 

 

O edifício paralelo foi desenhado como uma estrutura ‘porosa’, um suporte para as 

ampliações improvisadas. Os ‘poros’ – espaços destinados às extensões que cada família 

iria fazer por sua conta – foram rodeados de estruturas sólidas e separados por porções 

do edifício, de modo a ser possível conter e racionar o potencial caos das ampliações.” 

Aravena (2013:104).  
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Ainda para se controlar o desenho da futura fachada do conjunto habitacional, colocaram-se os 

volumes iniciais – a metade da casa fornecida às famílias – estrategicamente, nas extremidades 

dos lotes, para que os habitantes não pudessem construir para além do limite do lote.  

Como vimos em todos os projetos analisados no capítulo um (à exceção do PREVI), uma das 

críticas feitas aos projetos de arquitetura social é a tendência natural para a repetição e 

construção em série (assim é mais fácil reduzir os custos). O grande problema deste tipo de 

desenho é que essas habitações, destinadas a famílias com baixo rendimento, são incapazes 

de acolher a diversidade das mesmas – desde a composição variada dos agregados familiares 

aos gostos e necessidades pessoais dos moradores.  

No caso da proposta para o projeto da QM, a repetição, regularidade e monotonia dos lotes 

construídos foi a chave para garantir a qualidade arquitetónica do conjunto, uma vez que as 

famílias foram desafiadas a completar metade da sua casa como quisessem (dentro do limite 

estrutural imposto). Como já foi referido, este fator de incerteza sobre o desenho do futuro volume 

poderia ter sido visto como ameaça, mas neste caso foi visto como uma maneira de as famílias 

personalizarem o espaço individual (espaço interior da casa) e o espaço urbano (dinâmica da 

fachada) que iriam habitar, aumentando assim a vontade das mesmas de garantir a manutenção 

deste bairro.  

Ao mesmo tempo, os arquitetos aproveitaram os avanços na indústria da construção e optaram 

por um sistema de serialização sistemática para toda a estrutura inicial do conjunto, tendo esta 

funcionado como proteção da qualidade do ambiente urbano. 

 

4. Desenhar as casas com a participação da população 

Desde o início que estava estipulado, pelo Programa Chile Barrio, que o novo projeto para a QM 

teria de ser desenvolvido com a participação da população. De modo a garantir esta condição, a 

equipa ELEMENTAL elaborou três propostas: 

a) Comunicação das restrições:  

Em vez de perguntarem diretamente às famílias como gostariam que fosse a sua casa, 

os arquitetos sentiram que o mais responsável e profissional seria comunicar-lhes o 

conjunto de restrições que limitavam as opções de desenho. Este processo foi sempre 

muito transparente por parte dos arquitetos, de modo a não quebrar o entusiasmo e 

esperança das famílias nos mesmos. Tornaram desde o início a comunidade num 

elemento ativo do projeto, dando-lhe um papel importante durante todo o processo. 

Evitaram desta forma falsas expectativas e deram solidez às decisões de projeto. 
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b) Toma de decisões conjunta:  

Uma vez transmitida a informação correta, todos os residentes estavam aptos a 

participar no debate de decisões. Avarena (2013) relata que “Assumimos (os arquitetos) 

o papel da participação dos habitantes como o papel de sócios, estabelecendo 

prioridades do que era crucial e do que poderia ser feito mais tarde, com todos os direitos 

e deveres que uma colaboração implica.”  

c) Participação bidirecional:  

No contexto orçamental em que estavam a trabalhar, muito limitado, interessava aos 

arquitetos esta colaboração com os residentes, de modo a conseguirem identificar mais 

facilmente quais os costumes e rotinas daquela população e quais os materiais e outros 

recursos locais que poderiam incorporar no projeto. Recolhidas estas informações, 

tratava-se de direcioná-las a favor do projeto.  

  

5.5 Pátios comuns 

 

Frequentemente aquilo que se verifica, na prática, são conjuntos residenciais fechados 

sobre si próprios (...). O espaço que é deixado livre não é concebido como um elemento 

estrutural de coesão do conjunto. Pelo contrário, estes espaços vazios de edificação são 

também vazios de identidade e de conteúdo funcional, elementos fragmentadores do 

meio residencial. (...) Pedrosa (2013:34) 

  

Os arquitetos quiseram incluir no projeto um espaço comum que fomentasse o convívio entre 

vizinhos, de modo a facilitar amizades e relações para além do núcleo familiar. Este espaço 

comum estaria preferencialmente situado entre os lotes e as ruas do bairro (como se verifica por 

exemplo nos pátios do Bairro da Bouça), de modo a ter um caráter binário de espaço privado e 

público para os residentes da QM. O pátio comum é um espaço importante para a população de 

conjuntos habitacionais sociais, que vivem com frágeis condições, pois «(...) ao ser possível 

desenvolverem-se laços comuns que funcionam como “família alargada” originam-se unidades 

económicas familiares como estratégia de sobrevivência: o problema de um vizinho torna-se 

problema de toda a comunidade, existe uma enorme entreajuda.» Aravena (2013) 

A participação dos residentes foi crucial na definição do tamanho e forma do pátio comum. 

Inicialmente, os arquitetos pensaram que a melhor estratégia para o desenho deste espaço seria 

dividir a área bruta a construir em conjuntos de lotes dispostos ao longo de todo o perímetro do 

terreno, libertando assim um enorme espaço central. No entanto, os debates com a comunidade 

realizados durante os workshops indicaram que esta não seria a melhor estratégia. Os residentes 

explicaram que dentro da comunidade existiam algumas relações específicas em pequenos 

grupos, como por exemplo o grupo das famílias Aymará (uma etnia chileno-boliviano-peruana); 

o grupo das famílias extensas, que incluía os aglomerados em que avós, tios, sobrinhos, netos, 
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etc. partilhavam a mesma casa; e ainda o grupo de famílias que viviam na QM desde o seu início. 

Posta esta subdivisão de grupos, as famílias orientaram os arquitetos para que criassem quatro 

espaços comuns distintos (fig. 30). 

 

 

Figura 30. Pátios 

 

Um dos problemas típicos de espaços comuns em conjuntos habitacionais de caráter social é a 

falta de segurança pois, dependendo da maneira como são desenhados, corre-se o risco de que 

estes se tornem espaços de passagem (em vez de espaços de estada) propícios ao tráfico de 

droga, assaltos, etc. (como ocorreu em RHG). A estratégia dos arquitetos para garantir um 

espaço de estada o mais seguro possível foi criar um único acesso à rua, eliminando um percurso 

contínuo entre pátios interiores que dificultava o controlo da segurança (como existia 

anteriormente na labiríntica favela da QM).  

Em conjunto com os residentes, os arquitetos conseguiram chegar ao desenho de espaços 

comuns proporcionais onde havia espaço suficiente para estacionamento, circulação e 

atividades de lazer e convívio. 

  

5.6 Debates com a população 

Como não existia verba suficiente para se construir tudo, realizaram-se debates entre os 

residentes para votarem as opções existentes. 

1. Ter ou não ter um quarto? 

Segundo a Política Habitacional em vigor, “um espaço com 25m2 de área poderia ser 

denominado de habitação se no projeto existisse obrigatoriamente uma instalação sanitária, 

uma cozinha, um espaço de estar e, pelo menos, um quarto”. No entanto, os arquitetos da 

ELEMENTAL pediram a suspensão destes requisitos, com base nos seguintes argumentos:  
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a) O volume inicial da casa projetada pela ELEMENTAL teria 36m2. Se neste volume 

estivessem projetados todos os compartimentos a que a Política Habitacional os 

obrigava, estes teriam áreas muito pequenas. Consequentemente, estas casas 

nunca atingiriam o standard desejado. Os arquitetos argumentaram que era 

preferível entregar aos moradores uma casa onde inicialmente não existissem todos 

os compartimentos exigidos, mas na qual o espaço tivesse qualidade à escala 

humana. Assim, quando tal casa estivesse concluída, com 72m2, poderia ser 

considerada uma casa standard classe média. 

b) Os diferentes compartimentos não exigem graus iguais de complexidade na 

construção, ou seja, construir um quarto é bastante mais simples e barato do que 

construir uma cozinha ou uma instalação sanitária. Para as famílias, construírem um 

quarto com o seu próprio dinheiro seria fazível. Por estas razões, a ELEMENTAL 

considerou de maior importância desenhar o projeto dos compartimentos que 

requeriam mais experiência e conhecimento técnico: toda a estrutura da casa, a 

cozinha e as instalações sanitárias.  

Esta decisão de não se construir um quarto no volume inicial entregue aos moradores só foi 

aceite pelo Ministério porque a comunidade da QM concordou e votou a favor desta hipótese.  

2. Ter um esquentador ou um terreno bem localizado? 

Foi aplicada a mesma lógica ao esquentador. Os arquitetos acreditavam que era mais 

inteligente utilizar a verba disponível para um esquentador na compra do terreno da QM, 

mantendo todos os benefícios e raízes desse local. 

  

Optando por se gastar o dinheiro na compra do esquentador existia uma grande 

probabilidade dos moradores terem de se deslocar para o Alto Hospício, longe do local 

de trabalho, e eventualmente terem de vender o esquentador ou ficar sem gás por não 

conseguirem ter dinheiro para o pagar. Aravena (2013) 

   

5.7 Proposta final do projeto de Arquitetura 

Resumindo, a proposta da ELEMENTAL para a QM consistia no seguinte: 

Piso 0 – A habitação construída no piso térreo era projetada com uma área de implantação de 

9mx9m, embora o volume inicial (entregue aos moradores) tivesse apenas 6mx6m, com 2,5m 

de pé-direito. Neste espaço existia uma instalação sanitária, cozinha e a sala de estar com uma 

zona para refeições. (fig. 31) 

Piso 1 e 2 – Sob uma laje de betão reforçado, que separava as casas, os arquitetos desenharam 

um apartamento duplex com 6mx6m, e um pé direito total de 5m. A verba disponível permitiu-
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lhes entregar apenas metade da obra, ou seja, um volume com 3mx6m, e 5m de altura – sendo 

o resultado um loft44 que continha o mesmo programa da casa do piso térreo. (fig. 32) 

A construção foi feita com uma estrutura sólida que garantia um bom isolamento acústico e 

proteção contra incêndios. A parede do duplex que fazia a ligação entre o volume inicial e o 

volume da futura ampliação era feita com blocos de pinho, de dimensões 5cmx5cm, e 

aglomerado de madeira de 10mm, de modo a possibilitar extensões nessa direção, pois eram 

materiais facilmente amovíveis. 

Ambas as habitações foram desenhadas de forma a permitir que os primeiros acrescentos 

acontecessem dentro dos volumes iniciais, como por exemplo o restante equipamento de 

cozinha e o espaço da sala de estar e jantar (estes três espaços funcionavam como um grande 

open space). No caso dos apartamentos duplex era possível construir uma divisão (o primeiro 

quarto por exemplo) ainda dentro do volume inicial, estendendo a laje do segundo piso até ao 

seu limite. Este piso era entregue só com metade da laje construída, deixando uma parte do 

apartamento com duplo pé-direito. Só depois de o volume inicial ter sofrido alterações é que era 

suposto as famílias começarem a construir os acrescentos dos volumes vazios, adjacentes aos 

volumes entregues. No caso das casas do piso térreo, era também possível utilizarem o espaço 

do quintal posterior (pensado para zona de lavandaria) para expansões, desde que sobrasse 

uma zona livre no centro – idealmente de 3mx3m – de modo a salvaguardar a ventilação, 

iluminação e circulação entre os espaços. (ver Anexo 8) 

 

 

 

Figura 31.Planta Piso 0 

                                                           
44 Loft - Espaço de Duplo Pé-Direito com Mezanino. 
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Figura 32. Planta Piso 2 

 

5.7.1 Socialização do Projeto 

A proposta da ELEMENTAL exigia um planeamento estratégico socialmente muito bem definido, 

principalmente durante o período de construção da obra. A demolição da QM, a instalação de 

um campo temporário, a preparação dos moradores para a nova casa e, mais tarde, para a 

expansão da mesma, foram processos delicados que exigiram uma boa gestão. Este projeto foi 

muito para além do desenho de arquitetura, pois implicou quase dois anos de trabalho local com 

os residentes, a cargo do Chile Barrio. 

Os residentes da futura QM tiveram o apoio de dois fundos para além do subsídio disponibilizado 

pelo Estado, a fim de financiar a assistência técnica e social – sobretudo na futura fase de 

ampliações e/ou melhoramento das casas iniciais (a cargo das próprias famílias). À partida, estes 

programas tinham sido pensados para atuarem apenas após concluídas e entregues as casas. 

No entanto, devido à incerteza e falta de confiança inicial por parte dos residentes em relação ao 

futuro projeto da QM, e tendo também em conta a complexidade de cada fase deste projeto 

(desde a transformação urbana à mudança para a casa inicial e à construção individual de futuros 

acrescentos) a equipa responsável pelo programa Chile Barrio considerou importante que 

existisse a assistência técnica, fornecida pelos fundos, durante todas as fases do processo de 

construção. Durante mais de um ano, a equipa da ELEMENTAL foi todos meses a Iquique, 

durante uma semana, com o propósito de conduzir workshops para os residentes da QM, dando 

assim assistência à comunidade desde o desmantelamento da favela original até à fase de 

construção dos primeiros acrescentos. 

Apesar destes apoios e de um planeamento de gestão rigoroso que abrangia as diversas fases 

do processo e assegurava a qualidade das habitações, não foi fácil para os arquitetos e para as 

entidades públicas envolvidas ganhar a confiança da comunidade que vivia na favela inicial da 

QM. Em parte, isto devia-se ao facto de os residentes terem vivido vários anos de incertezas e 

frustrações com promessas de projetos de reabilitação não cumpridas. Por outro lado, um grupo 

de cerca de dez moradores protestou contra o novo projeto da QM, argumentando que uma vez 

que a comunidade saísse da QM nunca mais poderia voltar. Neste grupo estavam presentes 
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alguns narcotraficantes que beneficiaram da urbanização labiríntica da favela para práticas 

criminosas. Aravena relata que o “momento mais delicado do projeto, em que, com a ajuda da 

polícia, tivemos que forçar o desalojamento das famílias que restavam no local, de forma a poder 

dar início à construção das suas próprias casas.” Aravena (2013) 

Este processo de transição de começou com um inventário de todas as casas, do qual se 

concluiu que, de um total de 106 famílias, seis seriam deslocadas permanentemente da QM, seis 

receberiam casas de outro projeto da SERVIU, quatro receberiam casas temporárias (também 

da SERVIU), quarenta tinham conseguido habitações por conta própria e cinquenta famílias 

seriam alojadas temporariamente num campo provisório.45 Começou então o processo de 

transição: 

  

Trinta anos após a ocupação inicial no local, as mesmas pessoas que construíram a 

Quinta Monroy começaram a desmantelá-la peça a peça. Contudo, o desmantelamento 

não seguiu um processo linear, uma vez que alguns residentes decidiram mudar-se para 

diferentes locais no princípio do processo e outros mantiveram-se no sítio, até que a 

evacuação pela polícia fosse iminente. O consequente gradual desmembramento da 

favela gerou tensão e dificuldades imprevistas: não se podia simplesmente desmantelar 

uma casa e deixar a outra sem eletricidade, água nem acesso a pontos sanitários. Isto 

obrigou a uma enorme gestão por parte das entidades responsáveis. Aravena (2013) 

 

Para o planeamento do campo temporário fez-se também um levantamento do que se poderia 

aproveitar (materiais e equipamentos) da favela. Este material foi guardado e reutilizado pelas 

famílias no campo provisório, nas casas definitivas e, por fim, nos acrescentos finais das casas. 

Reciclaram-se painéis, portas, janelas, lances de escadas, móveis, loiça sanitária, etc. Após este 

levantamento preparou-se um terreno com espaço para acolher 50 lotes de 3mx3m, de modo a 

conseguirem acolher todas as famílias que iriam necessitar do campo de habitação provisório.  

 

5.7.2 O campo Temporário 

Apesar de, normalmente, uma relocação temporária ser uma operação dispendiosa para o 

Estado, envolvendo sempre complexidades sociais e logísticas, este campo provisório (fig. 33) 

foi aprovado por não haver outra alternativa.  

Contudo, o campo teve outro propósito para além de servir de abrigo para os habitantes da QM 

durante o período de construção das suas novas casas. O desenho da infra-estrutura deste 

campo temporário foi desenvolvido já a pensar no acolhimento de outras famílias que também 

estavam ao abrigo do Programa de Alojamento do Ministério de Vivenda. Por esta razão, a 

                                                           
45 Casas de emergência fornecidas pelo Chile Barrio e geridas pela ELEMENTAL. 
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SERVIU forneceu um terreno na periferia de Alto Hospício (uma zona onde começava a 

desenvolver-se uma nova urbanização).  

Cada lote deste acampamento foi planificado com dimensões de 8,75mx17,5m e dentro desta 

área inseriram-se duas casas (uma à frente e outra atrás) com um espaço livre entre elas e um 

posto sanitário comum (instalação sanitária e cozinha). As casas da parte da frente ocupavam 

apenas 6m, deixando assim uma passagem de 2,5m para se aceder à casa detrás. Estes lotes 

seriam mais tarde atribuídos apenas a uma família, tornando o seu custo de USD 45.000 

(aproximadamente) um investimento, em vez de um desperdício de fundos públicos. 

 

 

Figura 33. Barracas do Campo Temporário 

 

 5.7.3 Workshops para os Habitantes 

A preparação para o regresso das famílias ao bairro da QM e às suas novas casas foi feita em 

vários workshops financiados pelo Programa Chile Barrio, e visitas à obra de modo a esclarecer 

todas as dúvidas que iam surgindo na comunidade ao longo do tempo. A ELEMENTAL queria 

que este processo fosse o mais transparente possível, de modo a não surgirem surpresas 

desagradáveis na altura de se entregarem as casas às famílias. 

Para simplificar, dividiu-se o plano urbano em seis zonas: quatro pátios e duas fachadas de rua, 

e definiram-se subcomissões independentes que permitiam organizar reuniões com pequenos 

grupos46, e assim discutir os assuntos mais a fundo.  

De modo a dinamizarem estes workshops e a garantirem o seu impacto na comunidade, os 

arquitetos incentivaram os moradores a prepararem apresentações para as reuniões. Esta 

metodologia, para além de estimular a participação ativa dos moradores, gerava conclusões mais 

rapidamente. 

 

Estávamos convencidos, (e ainda estamos), de que não há necessidade em simplificar 

as coisas em demasiado para que as famílias as percebessem, nem de complicá-las de 

                                                           
46 Nestas subcomissões era exigido um mínimo de 55% de assistência para que os assuntos pudessem ser aprovados 
por uma maioria. 
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forma a parecer mais profissionais ou mais “académicos”. Apenas precisavam de ser 

discutidas, sem simplificações ou sofisticações desnecessárias. Aravena (2013:103) 

 

Segundo os arquitetos, estes workshops procuraram ser concretos e realistas. Ensinaram os 

moradores a ler desenhos de arquitetura e a fazer cálculos básicos (por exemplo, dimensionar 

escadas ou alturas e níveis diferentes) fornecendo-lhes uma capacidade técnica que punha de 

lado, em parte, a subjetividade típica dos não-técnicos. 

 

 

Figura 34. Workshops 

 

I. Workshop Inicial 

No primeiro workshop, o objetivo principal foi designar subcomissões e com chefes que 

implantassem o programa e promovessem novas lideranças, obtendo-se assim um concelho 

mais democrático. Outro propósito consistia em demonstrar aos moradores o alcance e objetivo 

do projeto de arquitetura, explicando-lhes todas os pormenores e plantas em detalhe – focando-

se principalmente nos grupos dissidentes que tinham resistido a esta requalificação da QM. 

Graças a este workshop inicial, foi possível moderar as opiniões mais radicais e, após dois meses 

de acertos, as famílias tinham definido a atribuição de casas. 

Para além dos vários workshops, organizaram-se também visitas guiadas à obra durante a sua 

construção com o objetivo de aliviar ansiedade, rumores, desinformação e mal-entendidos sobre 

o projeto em execução. Esta iniciativa permitiu uma explicação mais real e detalhada das 

características do projeto e ambientou os futuros moradores da QM com o espaço para onde 

iriam viver. 
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II. Workshop sobre as Ampliações 

O workshop sobre ampliações serviu, como o nome indica, para responder a todas as dúvidas 

em relação ao futuro crescimento que a casa ia sofrer. Para além de terem sido necessárias 

explicações quanto a aspetos estéticos e técnicos destes acrescentos, os arquitetos dizem ter 

sido também essencial criar uma consciência quanto à responsabilidade na valorização deste 

complexo. Por outras palavras, foi necessário explicar exatamente quais os aspetos que 

influenciam o aumento da valorização e como tirar partido disso. De modo a controlar um futuro 

harmonioso do conjunto, as famílias desenharam as ampliações antecipadamente, usufruindo 

de comentários eficazes e alternativas (caso necessário) apresentadas pelos arquitetos. 

 

Após cerca de dois meses depois da mudança para as novas casas da QM, quase 70% 

das ampliações com base nas instruções dadas nos workshops, tinham sido executadas 

com sucesso. No entanto, houve três casos registados onde os proprietários usaram 

materiais inadequados nas ampliações, sendo que duas destas foram demolidas e a outra 

passou por um processo mais complicado por não ter cumprido os regulamentos de 

acordo comum. Estes três casos aconteceram com famílias que não participaram nos 

workshops. Aravena (2013) 

 

III. Workshop sobre a Fachada 

Neste projeto, praticamente 50% da fachada não estava a cargo dos arquitetos. Por isso, esta 

requereu uma atenção especial, de modo a conseguir-se algum tipo de harmonia visual e 

estrutural. Através de técnicas como fotomontagens e execução de maquetes, os arquitetos 

conseguiram transmitir a ideia de que o conjunto habitacional poderia manifestar diversidades 

através das características individuais das ampliações, mantendo um traço exterior homogéneo.  

 

IV. Workshop “Minga” 

“Minga” é uma palavra indígena que se refere a uma atividade coletiva desenvolvida numa 

comunidade a favor de um indivíduo. Através de uma “minga”, os moradores da QM recuperaram 

um espaço desocupado dentro do campo temporário com o propósito de demonstrar que era 

possível transformar o ‘espaço de ninguém’ num bom ‘espaço coletivo’. Para começar o 

workshop de “minga”, os arquitetos convidaram os residentes a dois espaços livres do campo e 

pediram-lhes que trouxessem pás, carrinhos de mãos, picaretas e fitas métricas. Enquanto uns 

recolhiam pedras, os outros iam marcando o alinhamento dos módulos de 3mx6m. Foi estendida 

uma rede de plástico ao longo do espaço disponível e cavaram-se valas preenchidas com as 

pedras que se apanharam.  
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V. Workshop Sobre Espaço Coletivo 

Os membros da ELEMENTAL sentiram também a necessidade de realizar workshops sobre a 

vida comunitária que preparassem os moradores para a transição de ‘favelados’ a cidadãos. 

Enquanto ‘favelados’, os residentes da QM resolviam as suas necessidades básicas sem 

consciência pública e sem uma noção responsável das consequências das suas ações em 

espaços públicos partilhados. O objetivo era mudar esta lógica de ação, pois como afirma Pereira 

(2010:67) “O processo de realojamento e a noção de “identidade local” estão diretamente ligados 

entre si: uma mudança de casa pode originar uma nova identidade e consequentemente os 

costumes e hábitos cotidianos serem modificados.”  

Para induzir esta mudança cultural, transmitiu-se a mais-valia e a importância do meio ambiente 

para gerações futuras. Os moradores perceberam rapidamente que a melhor maneira de 

aumentarem o valor de suas casas não era necessariamente fazer melhoramentos na casa em 

si, mas antes cuidar do bairro e espaço onde esta estava inserida. Para que isto acontecesse, a 

comunidade tinha de se organizar e chegar a uma visão comum, respeitando os objetivos, 

motivações e valores de todos os habitantes (pelo menos dos vizinhos com pátios comuns).  

 

5.8. Análise após a Entrega das Casas 

Assim que foram obtidas as respetivas licenças, deu-se início ao processo de licitação da 

construção.  

Em Janeiro de 2003 começou a obra. No local existia um assistente profissional permanente com 

o propósito de realizar as inspeções técnicas e validar os pagamentos à empresa construtora, 

enquanto a equipa da ELEMENTAL fazia uma visita mensal à obra durante os onze meses de 

construção e de intenso trabalho de socialização do projeto. A 14 de Dezembro de 2004, realizou-

se a cerimónia de entrega das casas novas aos residentes. 

A ‘socialização’ e o aconselhamento técnico não terminaram com a entrega das casas. Assim 

que as casas foram cedidas, começou aquilo a que se chamou ‘a semana piloto’ – cinco dias de 

aconselhamento de design e de apoio técnico para os que deles precisassem. Os arquitetos 

quiseram estar disponíveis para auxiliar aqueles que quisessem começar logo a expandir as 

casas. Estas primeiras operações serviram de ‘expansão modelo’ e foram exemplos para as 

restantes, uma vez que os proprietários que receberam assistência concordaram em mostrar as 

suas casas a outras famílias que planeavam ampliações. Apesar de sugestões técnicas de 

design (como a de deixar uma pequena varanda ou um espaço externo para aproveitar o clima 

de Iquique), os membros da equipa da ELEMENTAL focaram-se mais em mostrar os materiais 

que poderiam ser usados e em assegurar o cumprimento dos regulamentos de co-propriedade.  

A maioria das expansões foi construída por profissionais (menos de 30% foram feitas pelos 

próprios donos). Nestes casos, o papel dos arquitetos foi apenas o de supervisionar a qualidade 

do trabalho.  
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Apesar de os proprietários terem tido que pagar USD 250 das suas poupanças para aceder ao 

Fondo Solidario de Vivienda (Fundo Solidário para Habitação), o que para estas famílias 

significou um esforço enorme, no mês sucessivo à entrega das vivendas teve logo lugar um forte 

e dinâmico processo de expansão. Dezoito meses mais tarde (fig. 35), cada pessoa tinha por 

volta de 18,4m2 (na favela inicial estimava-se que cada pessoa tivesse apenas 10m2) e 64% das 

casas tinha mais que 50m2.  

Com o passar dos meses, comprovou-se que o facto de os habitantes terem adquirido uma casa 

própria gerava uma mudança radical no padrão de ampliações e melhoramentos realizados pelos 

proprietários, especialmente em comparação com situações anteriores nos acampamentos 

informais. Calcula-se que menos de 55% das expansões tenham sido feitas com material 

reciclado; a grande maioria dos projetos usou novos materiais mostrando uma profunda evolução 

cultural.  

A primeira metade da casa foi medida e modelada para que a segunda metade coincidisse com 

o padrão de material e medidas estruturais já conhecidas e existentes no mercado. Esta precisão 

no desenho do espaço vazio foi muito importante, pois conseguiu reduzir custos e facilitou o 

processo de obra: três de cada quatro ampliações foram concebidas com menos de USD 85/ m2 

(2UF/m2), sem perda da qualidade. Note-se que o custo do edifício original era de USD 400/m2 

(9.3 UF/m2). 

No fim, cada família gastou em média USD 1.000 (47UF) nas suas ampliações – e mais de 50% 

das famílias financiaram essas expansões com suas próprias poupanças. Isto deveu-se muito à 

Politica de Habitação que, ao libertar estas famílias de dívidas, fez com que fossem as mesmas 

a investir nas suas casas, de modo auto-suficiente e ao longo do tempo. (ver Anexo 9) 

 

.  

Figura 35. Dezembro 2004 - Julho 2006 
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5.9 Síntese Conclusiva 

Após dezoito meses, a equipa da ELEMENTAL analisou o progresso da construção da outra 

metade da casa e o nível de satisfação dos residentes em relação ao projeto. Para tal, realizaram 

um inquérito dividido em três categorias: bairro, pátio e casa.  

De modo a conseguirem analisar o nível de satisfação pediram aos moradores que 

classificassem numa escala de 1 a 7 cada categoria (ver Anexo 10). Foram avaliados também 

outros aspetos, como o tempo gasto no percurso casa-trabalho, casa-escolas, casa-

supermercados, casa-transportes públicos, etc. (indicadores de qualidade de vida). 

a) Bairro: O esforço da equipa em desenhar um projeto com alta densidade sem carácter 

sobrelotado tinha na base o pagamento de um terreno bem localizado que aumentasse 

o acesso a oportunidades e serviços – fator chave para aumentar a probabilidade de os 

residentes saírem da pobreza. Os gráficos mostram que 50% das pessoas gastavam 

menos de vinte minutos para chegar ao local de trabalho (comparando com os 

moradores do Alto Hospício, os moradores da QM poupavam cerca de meia hora). A 

média dos residentes classificou o seu nível de satisfação em relação à localização da 

QM com uma pontuação de 6.5, uma pontuação bastante satisfatória.  

b) Pátio: Ao contrário da maioria dos programas de realojamento, a Política de Habitação 

em vigor no projeto da QM possibilitou aos proprietários definirem eles próprios qual o 

critério na distribuição das casas. Foram organizados seis comités onde os residentes 

debateram qual o melhor sistema para a distribuição das casas tendo em conta os laços 

familiares e/ou sociais. O nível de satisfação relativo aos espaços coletivos obteve uma 

pontuação de 5.8, o que se pode considerar satisfatório. A comunidade da QM concorreu 

a fundos regionais, com sucesso, tendo recebido subsídios para pavimentar os pátios, 

pintar as ampliações e remover o lixo e sobras de materiais de construção.  

c) Casa: De modo a conseguirem adquirir um terreno com boa localização era necessário 

construir com uma elevada densidade, para compensar o valor do terreno. A estratégia 

dos arquitetos para satisfazer esta condição passou por construir pequenos edifícios 

com duas casas, uma por cima da outra. Os arquitetos referem este tema como um dos 

pontos mais sensíveis durante o processo participativo das famílias, já que cada família 

desejava ter uma casa com espaço exterior privado. Neste projeto, dois terços dos 

residentes iriam viver nos apartamentos duplex, sem acesso a um pátio privado.  

Em termos práticos estes pátios privados estavam localizados nas traseiras da casa do 

piso térreo e deveriam ser usados para lavar e secar roupa. Nos apartamentos duplex, 

esta questão foi solucionada através de instalações sanitárias com uma área 

suficientemente grande que permitia a colocação dos equipamentos necessários para 

esta atividade. Assim, as áreas exteriores comuns ficaram livres para as necessidades 

do espaço exterior comum. 
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Apesar do baixo custo das ampliações (menos de USD 85/m2 em 74% dos casos), os 

proprietários pontuaram a qualidade da construção das suas próprias intervenções com um valor 

mais alto do que a da entrega inicial. Em termos de estéticos, mais de 80% considerou as suas 

casas de ‘bonitas’ ou mesmo ‘muito bonitas’ e, em média, as famílias avaliaram com 5.8 o seu 

nível de satisfação em relação à casa. Estes números significam que o sistema incremental 

(interligado ao sistema participativo) era visto como uma ótima solução. 

Com o tempo, observou-se que, se se adicionasse os iniciais USD 7.500 de investimento público 

e os USD 750 do investimento familiar, o resultado era uma casa de USD 20.000 – um valor 

justificável que as famílias poderiam colocar no mercado aberto, se assim o desejassem.  

A equação de USD 7.500 + USD 750 = USD 20.000 era fortemente baseada na sua localização 

dentro na cidade. Sem um desenho estratégico para a primeira parte da construção (que permitiu 

uma extensão fácil, barata e segura), tal avaliação talvez não fosse possível. Para mais, se o 

desenho inicial não tivesse introduzido uma certa neutralidade (permitindo a adaptação de 

intervenções individuais), a qualidade do conjunto teria ficado comprometida e a valorização 

seria insignificante. Aravena (2013). 

O que interessou aos arquitetos foi maximizar o uso de recursos públicos para criar um valor 

muito maior do que a soma das partes. A grande novidade deste projeto foi o repensar e 

reformular o conceito de valorização, definindo-o com o desenho de casa incremental de 

qualidade. 

  

  

 

Figura 36. Esquemas da Diferença no Custo da Casa 

 

 

 

CASA 

Superfície inicial construída 
 
Potencial de Superfície final 

36 m2 
 
70 m2 
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Tabela 4. Síntese Projeto QM 

 

 

 

APARTAMENTO 

Superfície inicial construída 
 
Potencial de Superfície final 

25 m2 
 
72 m2 

Áreas verdes 2,215 m2, 31.000$ 

Subsídio do Governo 11.500$ por família, 1.069.500$ Total 

Custo do Local 50$ por m2 

Nº de famílias  93 

Localização Av. Pedro Prado – IQUIQUE, Región de Tarapacá, CHILE 

Tamanho do terreno 5,722 m2 (657 hab./há) 

Terreno utilizado 3.620 m2 

Orçamento para Construção 750.000$ 

Custo do terreno  1,2 UF x m2 = 6.510 UF, aprox. 150.000$ 

Custo por família  340 UF, aprox. 8.300$ 

Subsídio  320 UF/família + poupanças 20 UF/família 

Comité Quinta Monroy 

Provedor do Mandato Chile Barrio Program, Silvia Araos 

Coordenador do Projeto Chile Barrio 

Assistência técnica  Elemental 

Habilitações Sociais Chile Barrio 

Restante Equipa Técnica 

Carla Bradi, Divisão da Política Habitacional 
Dolores Cautivo, Programa Chile Barrio 
Wilfredo Rojas + Omer Mesa, SERVIU Região de Tarapaca 
Sergio Garcia, diretor das Obras Municipais 

Arquitetura 
Alejandro Aravena, Andrés lacobelli, Alfonso Montero, Tomás 
Cortese, Emilio de la Cerda 

Políticas Públicas Andrés lacobelli (director da iniciativa), Elena Puga 

Engenheiro 
Juan Carlos de la Llera, Carl Luders, Mario Álvarez, Tomás 
Fischer, Alejandro Ampuero, José Gajardo 

Especialidades Elemental 

Construção Construtora LOGA 

Aprovação de subsídios  Setembro 2002 

Permissão para obras Dezembro 2003 

Inicio das obras Janeiro 2004 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

DISCUSSÃO  

E CONCLUSÃO 

 

 

 

 
 

 

 



 

72 
 

DISCUSSÃO 
 

É nos países em vias de desenvolvimento que o crescimento demográfico é mais acentuado e  

o acesso a fontes de rendimento estabilizadas mais escasseia. Esta situação pode ver-se como 

semelhante à que as classes operárias viveram no período da Revolução Industrial, durante o 

qual o acesso à habitação estava dependente da relação entre o trabalho e a produção 

(empregador) e o potencial mão-de-obra do agregado familiar (empregados). Esta realidade 

conduzia então – como conduz hoje – à sobrelotação das habitações, derivada em espaços com 

elevada insalubridade. Na atualidade, este problema é agravado pelo facto de “mais de 30% da 

População Mundial vive em contextos de assentamentos informais e onde a habitação não reúne 

condições de salubridade” UN-HABITAT e PSUP (2016).  

A estratégia que mais frequentemente adotada para solucionar a questão da habitação passa 

por construir em terrenos baratos na periferia das cidades e reduzir ao máximo o tamanho da 

habitação. Os habitantes destes espaços experienciam um grande isolamento, devido à difícil 

acessibilidade ao centro urbano, e discriminação devida às diferenças arquitetónicas demasiado 

evidentes. Este sentimento de exclusão reflete-se numa insatisfação com a área residencial que 

desencadeia num descuido das casas e do espaço público envolvente, acabando por se traduzir 

muitas vezes em atos de vandalismo nas infra-estruturas por parte dos próprios habitantes, como 

ocorreu no caso do projeto Robin Hood Gardens. 

Como vimos nesta dissertação, normalmente estes edifícios caracterizam-se por serem grandes 

construções em altura, com uma elevada densidade de modo a albergar o maior número possível 

de famílias ocupando a menor área de implantação. Devido às verbas limitadas para a habitação 

social, os materiais utilizados são por norma muito básicos, contribuindo também eles para a 

descontinuidade urbana e territorial destes espaços. Estes problemas têm sido amplamente 

estudados e identificados, como mostra a citação seguinte. 

 

A construção dos bairros sociais caracterizou-se, até hoje, por uma certa “megalomania 

arquitectónica”, baseada em construções em altura, capazes de realojar o maior número possível de 

famílias, reduzindo assim mais drasticamente os indicadores (e a visibilidade) de situações de 

subdesenvolvimento urbano baseados nas condições de habitação. (Augusto, 1998:6) 

 

É por isso necessário repensar a correta inserção destes alojamentos no ambiente urbano, de 

modo a não serem meramente conjuntos habitacionais segregados que colocam desde o início 

um rótulo nos seus moradores, contribuindo para a sua marginalização, diferenciação e 

segregação. Por outras palavras, habitação social não pode significar apenas a atribuição de 

casas para a famílias sem a capacidade financeira para adquirir uma casa no mercado.  



 

73 
 

Ao olhar para a construção de habitação social com um fim qualitativo e não quantitativo, bem 

como para os seus moradores como agentes ativos e não como sujeitos passivos, Alejandro 

Aravena possibilitou a valorização da propriedade ao longo do tempo. Embora esta valorização 

tenda a ocorrer normalmente no mercado, no caso da habitação social não sucede; pelo 

contrário, o que costuma acontecer é uma desvalorização da propriedade ao longo do tempo, 

podendo comparar-se com a aquisição de um carro.  

Uma boa integração da habitação social na cidade contribui para que a população carenciada se 

sinta integrada e participe positivamente na vida comunitária. É por isso fundamental desenhar 

espaços urbanos que assegurem características como a acessibilidade dentro do centro urbano; 

a boa articulação entre o espaço interior e exterior da habitação; a funcionalidade; 

agradabilidade; e a segurança dos espaços. Deste modo, os residentes usufruí-los-ão 

voluntariamente e cuidarão deles, contribuindo assim para a satisfação residencial e paz social.  

Um dos grandes problemas das novas construções de habitação social é a deslocação dos 

habitantes da zona urbana onde que sempre viveram e onde já estão enraizadas as rotinas 

diárias e os laços sociais, de lazer e trabalho, para zonas onde os preços dos terrenos sejam 

mais económicos. A importância da localização da habitação social comprova-se nesta 

dissertação pelos exemplos do Bairro Bouça e da Quinta Monroy. Atualmente, com o crescimento 

da cidade, a Unité d´Habitacion já se encontra no centro de Marselha, observando-se o mesmo 

no projeto PREVI, em Lima. 

Além da localização e de um desenho com características corretas, é extremamente importante 

estimular o envolvimento dos habitantes no desenho do projeto. Este envolvimento melhora o 

desenho, criando igualmente um sentimento de pertença que faz antever uma cuidada 

manutenção dos espaços, em benefício dos próprios e de toda a sociedade. 

Na prática, este objetivo pode ser mais simples de alcançar do que possa parecer à primeira 

vista. Como notou Aravena, os assentamentos informais geram-se principalmente por falta de 

gestão e coordenação nas cidades, não tanto por falta de dinheiro. No decorrer da História, 

observamos que as pessoas têm os recursos, a imaginação e a energia para construir os seus 

próprios abrigos; só não têm os conhecimentos técnicos. Arquitetos inteligentes devem olhar 

para estes recursos humanos como uma mais-valia, não só na fase de projeto como na fase de 

construção (tornando a autoconstrução parte da solução em vez de parte do problema).  

Construir habitações é e será sempre caro, mas o aumento da população urbana não permite 

que adiemos a construção de novas habitações. Ao construir “meias-casas” de qualidade, a 

ELEMENTAL usa a incrementalidade da casa como método para enfrentar a escassez de 

recursos públicos. O desenho da habitação em si deve, segundo esta estratégia, contemplar 

apenas metade da casa, deixando a outra metade como um volume vazio que dá liberdade às 

famílias de construírem conforme as suas necessidades e vontades. 

De modo a não se correr o risco de o conjunto urbano se tornar numa desordem visual, como se 

viu no projeto PREVI, é muito importante a coordenação no processo de autoconstrução, 
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acompanhado pelas devidas entidades. As equipas multidisciplinares, em conjunto com as 

entidades necessárias, devem assim ocupar-se daquilo que os habitantes não têm conhecimento 

e técnica para levar a cabo: instalação de infra-estruturas públicas como saneamento, água, gás, 

eletricidade, estradas, etc.; localização e preparação do terreno; desenho estrutural da casa e 

do bairro; definição dos limites urbanos e espaço público. 

As novas políticas habitacionais, entendidas como ferramentas para assegurar a 

sustentabilidade das cidades e reduzir os níveis de desigualdade de que a população urbana 

mais pobre sofre, são especificamente mencionadas no Goal 11 (objetivo 11) dos SGD da 

Organização das Nações Unidas. No entanto, a verdadeira dimensão deste desafio – o de 

construir cidades e assentamentos informais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis – só 

é compreensível com recurso aos números. De facto, "Dos 3 mil milhões de pessoas que vivem 

nas cidades hoje, 1 milhar de milhão está abaixo da linha da pobreza (…). Até 2030, dos 5 mil 

milhões de pessoas que viverão nas cidades, 2 mil milhões estarão abaixo da linha da pobreza.” 

Segundo a equação criada pela ELEMENTAL, isto significa que teremos que construir uma 

cidade de 1 milhão de pessoas por semana com 10 mil dólares por família. 

As pessoas vão migrar para as cidades de qualquer maneira, mesmo que não se resolva esta 

equação; no entanto, viverão em condições desumanas. A grande questão para os arquitetos, 

entendidos como atores sociais de peso, consiste na resposta a este fenómeno nunca antes 

visto (pelo menos com esta escala e velocidade). Criar uma fórmula única não faz sentido, porque 

este é um problema bastante complexo, mas estruturar uma metodologia pode funcionar. 

Aravena defende que o poder da arquitetura é a capacidade de síntese, e quanto mais complexo 

for o problema, maior a necessidade de síntese. Pode afirmar-se que a metodologia desenvolvida 

pela ELEMENTAL é um ótimo exemplo de design de espaços que correspondam aos SDG. Mais: 

tendo os SGD sido elaborados para a população mundial, é razoável supormos que esta 

metodologia poderá ser transplantada com sucesso para outras geografias.  

Com base na experiência profissional e no contato direto com as populações, Avarena acredita 

que pessoas não migram para as cidades à procura de melhores habitações, mas sim em busca 

de um melhor acesso à educação, saúde, trabalho, serviços e infra-estruturas – oportunidades 

que tendem a existir mais nas cidades. Com base em estudos analíticos e no feedback dos 

habitantes, a ELEMENTAL definiu cinco pontos orientadores de um projeto de habitação social 

sustentável: 

1. Localização – os projetos devem ter uma densidade suficiente para pagar terrenos bem 

localizados (por isso mais caros). 

2. Valorização ao longo do tempo – a primeira parte da casa construída deve obedecer a 

uma estratégia bem definida e contemplar os espaços da casa mais difíceis de construir 

com recursos próprios (cozinha, instalações sanitárias, paredes estruturais, escadas, 

telhado). A expansão harmoniosa dever-se-á à criatividade das famílias e ao design pré-

definido. 
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3. Desenho do espaço urbano comum – entre o espaço privado (casa) e o espaço público 

(rua), deve existir um espaço coletivo que abranja não mais do que 25 famílias, de modo 

a respeitar acordos sociais e de vizinhança previamente existentes. 

4. Limites – os limites da estrutura devem ser estabelecidos para o cenário final da 

habitação (quando a outra metade da casa estiver construída) e não para o cenário inicial 

(a primeira metade entregue às famílias). 

5. DNA – o desenho da habitação completa deve respeitar os parâmetros de uma habitação 

de classe média, com pelo menos uma área útil de 72m2, ou 4 quartos com 3mx3m. No 

projeto de arquitetura deve existir espaço para um closet ou cama de casal; as 

instalações sanitárias devem estar perto dos quartos e não da entrada (para economizar 

nas canalizações) e devem ser desenhadas com área suficiente para incluir uma 

banheira e máquina de lavar roupa. No exterior, deve ainda haver a possibilidade de 

estacionamento para um carro. 

Aravena disponibilizou no website da ELEMENTAL todos os desenhos técnicos dos vários 

projetos já testados e validados com o modelo de habitação incremental, de modo a que qualquer 

pessoa que queira aplicar este modelo a novas circunstâncias disponha dos materiais 

necessários. 

O projeto de arquitetura social desenhado segundo esta metodologia pode ser visto como um 

investimento social com valor acrescentado, em vez de um custo extra na construção, porque 

possibilita que o subsídio da habitação que a família recebe se torne num ativo que se valoriza 

e que permita tirar estas famílias da pobreza. 
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CONCLUSÃO 
 

A Arquitetura Incremental é apenas uma de entre várias formas inovadoras de contribuir para um 

mundo mais sustentável encontradas pela Arquitetura. A sua articulação, também idealizada por 

Alejandro Aravena, Pritzker 2016, com um modelo de participação dos habitantes urbanos, 

pretende solucionar os principais dilemas colocados aos peritos pela questão da habitação dita 

“social” a nível mundial. O conjunto destes dilemas ocupa o cerne das discussões em torno da 

sustentabilidade dos centros urbanos, cuja urgência é acentuada pelo aumento da urbanização 

mundial traduzida em assentamentos informais clandestinos e insalubres.   

A originalidade de Aravena parte da consideração das favelas como parte da solução e não do 

problema, e resulta na proposta de um novo tipo de habitação social: as “meias-casas”, passíveis 

de posterior expansão e valorização ao longo do tempo. Esta filosofia/metodologia oferece aos 

habitantes urbanos destituídos a oportunidade única de se tornarem proprietários da sua própria 

casa. 

Além das “meias-casas” do atelier ELEMENTAL, esta dissertação mencionou os casos práticos 

de Weissenhof Siedlung (Estuguarda), Unité d’ Habitacion (Marselha), Robin Hood Gardens 

(Londres), Bairro Bouça (Porto), PREVI (Lima), e Quinta Monroy (Iquique) como paradigmas de 

intervenções arquitetónicas em meios urbanos que visaram minorar a carência de habitação da 

população pobre. As perguntas que orientaram o estudo de todas as obras mencionadas, 

especialmente o caso de estudo da Quinta Monroy, no Chile, são apresentadas em seguida – 

bem como as respostas que esta dissertação para elas encontrou. 

À luz da sua contextualização histórica, quais as lições mais importantes que devemos retirar 

das alternativas já testadas para a resolução da problemática da habitação social sustentável?  

A estratégia historicamente mais adotada para solucionar o problema da habitação social 

sustentável passa por construir grandes blocos em altura (com uma elevada densidade), de 

modo a albergar o maior número possível de famílias na menor área de implantação, em terrenos 

baratos nas periferias urbanas. Para reduzir custos, a construção é estandardizada e recorre a 

materiais simples, o que em si mesmo gera problemas de manutenção e de desvalorização.  

A ELEMENTAL repensa as propostas de alojamento no ambiente urbano, evitando a criação de 

conjuntos habitacionais segregados que contribuem para marginalização dos moradores. A 

inserção das habitações criadas pela ELEMENTAL no coração da malha urbana, onde há mais 

oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, facilita a passagem das famílias 

carenciadas ao estatuto de classe média, igualmente assente na valorização das casas ao longo 

do tempo.  

 



 

77 
 

Qual a importância do papel desempenhado pela autoconstrução no caso de estudo central desta 

dissertação – as “meias-casas” – e qual o potencial de transposição para outros projetos que 

revela? 

Em primeiro lugar, a fim de se obter um melhor desenho do espaço habitacional, mas 

principalmente para o benefício da sociedade, é extremamente importante estimular o 

envolvimento dos habitantes no desenho do projeto, contribuindo assim para um sentimento de 

pertença, de responsabilidade e de preservação ao longo do tempo para com a nova casa e 

espaço residencial. Em segundo lugar, a autoconstrução é uma realidade transversal aos 

núcleos urbanos desfavorecidos de todo o mundo. Ao reconhecer este facto, integrando-o numa 

estratégia de valorização das casas, a ELEMENTAL propõe um novo prisma potencialmente 

muito adaptável a outros projetos. Às equipas técnicas multidisciplinares e às entidades 

responsáveis cabe assim tratar daquilo que os habitantes não podem tratar, por falta de 

conhecimento, especificamente da coordenação do processo de autoconstrução para garantir 

que se respeitam os limites do volume pré-definido e que se constroem espaços de qualidade. 

Como se enquadra o caso de estudo das “meias-casas” nos 17 Sustainable Development Goals 

(SDG) definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015?  

No programa da nova agenda do desenvolvimento sustentável inclui-se uma referência ao 

importante papel da arquitetura na promoção de cidades e assentamentos informais inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. Neste contexto, Aravena defende que o poder da arquitetura 

é a capacidade de síntese; quanto mais complexo for o problema, maior a necessidade de 

síntese. A metodologia desenvolvida pelo “do tank” ELEMENTAL é um bom exemplo de design 

para construir espaços que correspondam aos desafios dos SDG, sobretudo porque, ao olhar 

para a construção de habitação social com um fim qualitativo e não quantitativo, e para os 

moradores como agentes de mudança e não como sujeitos passivos, Alejandro Aravena 

possibilitou a valorização da propriedade ao longo do tempo e a consequente diminuição das 

desigualdades no meio urbano. 

Será possível adaptar a metodologia do atelier ELEMENTAL a casos distintos ao nível global? 

Com a sua abordagem à habitação social, a ELEMENTAL provou o sucesso de um design 

correto, com densidade suficiente para pagar um terreno bem localizado, sem recorrer à 

construção de grandes edifícios, com a possibilidade de a família expandir a própria casa até 

alcançar um standard de habitação de classe média. Nenhum destes fatores é, à partida, 

exclusivo da realidade chilena – como não o são os problemas que lhes subjazem. Deve portanto 

ser possível adaptar a metodologia da ELEMENTAL a outras realidades.  

 

Como ficou claro na Introdução, esta dissertação foi escrita sob a crença de que, para que a sua 

contribuição para um mundo mais sustentável faça jus ao seu potêncial, a Arquitetura pode e 

deve focar-se em casos práticos como os que a mesma aborda. Por limitações de tempo e de 
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espaço, no entanto, nenhum documento de investigação pode esgotar as possibilidades de 

estudo de um tema. Assim, seria interessante estudar 1) as vantagens e desvantagens da 

aplicação de metodologias holísticas, como o Design Thinking, a novos casos de construção 

incremental (estas metodologias são de adoção simples e poderiam permitir uma melhor 

apreciação de todos os fatores da perspetiva dos utilizadores das casas) e 2) a economia circular 

dos materiais de construção e a redução de custos financeiros e ambientais que poderá 

possibilitar. Fica o desafio para colegas e outros que desejem prosseguir a linha de análise da 

autora.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo 3 Ímanes 

 

 

 

 

Anexo 2. Unidade Bifamiliar de Le Courbusier no Weissenhof Siedlung
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Anexo 3. Unité d' Habitation – Corte Esquemático Duplex e Sistema Modulor 
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Anexo 4. Corte Esquemático RHG 

 

 

 

 

Anexo 5. Planta Bairro da Bouça 
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Anexo 6. Evolução PREVI 
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Anexo 7. Aumento da População Urbana por Países 
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Anexo 8. Esquema “Edificio Paralelo” 
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Anexo 9. Evolução Interior de Casa 
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Anexo 10. Avaliação Final 
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