FAZER O LUGAR
ARQUITECTURA PARA A
COMUNIDADE

O ambiente construído é uma
importante ferramenta para dar
voz e criar makers da sociedade.
Através de uma série de cursos, a
rede BIØN completou 6 estruturas,
explorando formas alternativas de
construção e focando-se na criação
colectiva, nos materiais locais, nas
comunidades e nas suas relações
sociais.
Envolvendo as comunidades
locais, cada parceiro da rede
BIØN identificou soluções e
conhecimentos locais que foram
depois partilhados com os restantes
parceiros, através de workshops
e de documentação. O programa
LearnBIØN procurou trazer novas
perspectivas acerca da preservação
de materiais e de técnicas de
construção natural, realçando a sua
importância para o desenvolvimento
e sustentabilidade locais, para a
manutenção do nosso património,
da cultura e da história regionais.
Fazer o lugar inspira a reimaginar e
reiventar espaços colectivamente.

No papel de criadores do seu
ambiente construído, os envolvidos
encontraram novas formas de se
expressar e envolver activamente na
sua comunidade local.
A rede BIØN adopta a visão de base
dos seus parceiros e alarga-a a um
projeto comum, reciprocamente
influenciado por experiências
diversas. Privilegiando dinâmicas
locais e focando-se em técnicas
de construção contextuais, os
workshops de desenho & construção
basearam-se em conhecimentos
previamente existentes e criaram
propostas para lidar com desafios
contemporâneos. Ao colaborar
num contexto de cruzamento
entre profissões e culturas, novos
conhecimentos foram produzidos.
Foi através de uma cultura de
partilha de conhecimentos, de forma
aberta e generosa, que o programa
LearnBIØN lançou a possibilidade
de participar na construção de
um edifício ou de qualquer outra
configuração espacial, activando os
participantes como makers do lugar,
ao invés de apenas consumidores.
Assim se promove um envolvimento
pessoal com o ambiente construído,

assim como com o mais amplo
potencial de cada lugar.
Acreditando que o trabalho
interdisciplinar produz projectos
mais relevantes, a rede BIØN
reúne diferentes profissionais
que contribuem com as suas
competências específicas para um
projecto comum. Desenha-se e
constrói-se com a comunidade. Esta
práctica de criação colectiva resulta
em benefícios mútuos, estimulando
uma comunicação atenta e fluída,
respeito e confiança.
Construir colaborativamente com
pessoas de diferentes contextos
culturais e disciplinares fomenta
este processo. Tal como em
qualquer sistema complexo e
interdependente, a colaboração
produz efeitos cujo valor é maior que
a soma das suas partes. Presenciar
todo o processo, da transformação
da matéria até à obra, promove
uma perspectiva holística enquanto
que, ao mesmo tempo, revela os
diferentes caminhos e opções de
trabalho que ali se apresentam em
potencial. Participar na construção
é também construir relações sociais
mais resilientes.

LearnBIØN
A rede BIØN – Building
Impact Zero Network foi
fundada em 2015. Pretende
partilhar conhecimento
acerca de técnicas de
construção de baixo impacto
ambiental através de
actividades pedagógicas e de
implementação.
Actualmente, a rede BIØN é
responsável pelo LearnBIØN,
um projecto pedagógico que
reúne 7 parceiros de 5 países
europeus, entre associações e
universidades, para cooperar ao
longo de 3 anos na formação
de adultos para a arquitectura
sustentável. As 7 equipas
definiram em conjunto um
módulo teórico que suporta
uma série de workshops
práticos. Destes resultaram
6 projectos arquitectónicos
de pequena escala, focando
técnicas específicas e
construídos em cooperação
com as comunidades

locais e com os diferentes
parceiros internacionais. Com
financiamento do programa
europeu Erasmus+, os parceiros
da rede BIØN criaram um
modelo de mobilidade mista,
permitindo aos membros
de cada parceiro participar
nos workshops do programa,
enquanto ao mesmo tempo
outros participantes foram
seleccionados localmente
(estudantes, desempregados,
profissionais ou curiosos).
O programa demonstrou que
experienciar o processo de
construção, nomeadamente
através de técnicas simples e de
materiais não-tóxicos, ajudou os
participantes a encontrar formas
alternativas de comunicar e de
assimilar novos conhecimentos.
Simultaneamente, os resultados
materiais estimularam processos
ricos de discussão no seio das
comunidades.
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Foi construído uma residência
temporária para artistas em
Montemor-o-Novo, Portugal,
recorrendo a blocos de terra
comprimida.
Em Casaprota, Itália, um pequeno
espaço multiusos foi criado num
edifício de betão abandonado,
recorrendo a tabique e a paredes de
terra aligeirada.
Uma pequena loja de produtos
agrícolas foi construída com
alvenaria de madeira, em Östertälje,
Suécia.
Um espaço cultural foi construído em
cana no Parque Natural Collserola,
em Espanha.
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Uma pequena biblioteca de verão
foi construída em taipa na comunidade de Valverde de Burguillos, em
Espanha.
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Um espaço para actividades sociais
e culturais foi construído com materiais reciclados numa casa de acolhimento temporário de refugiados, na
Casa Chiaravalle, em Itália.

LearnBIØN #1
MONTEMOR-O-NOVO,
PORTUGAL
DESENHAR E CONSTRUIR COM

BLOCOS DE TERRA COMPRIMIDA
A associação Oficinas do Convento é
uma Organização Não-Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD) que
pretende explorar dinâmicas culturais
e artísticas na produção do lugar,
trabalhando na divulgação, promoção,
produção e formação no campo das
tecnologias e da arte contemporânea.
Com o objectivo de empoderar
os habitantes de Montemor-oNovo para desenvolver projectos
localmente sustentáveis, a associação
navega entre a recuperação de
técnicas vernaculares e de espaços
abandonados, e a investigação de
técnicas contemporâneas, tanto nas
artes como na arquitectura.
O workshop Desenho e Construção
com Blocos de Terra Comprimida
(BTC), que decorreu em Montemor-oNovo, teve como objectivo construir
um pequeno edifício com capacidade
para 2 a 4 pessoas, com 2 quartos,
zona de entrada e zona de arrumos.
Denominado Ninho, o edifício receberá
artistas em residência nas Oficinas de
Cerâmica e da Terra - antigos lavadouros
públicos recuperados pela associação
Oficinas do Convento em 2015 - um
espaço de investigação cerâmica

especializado em vidrados e pastas.
O Ninho está em terreno municipal,
partilhado com as referidas Oficinas
de Cerâmica e da Terra, que englobam:
o Telheiro da Encosta do Castelo um antigo telheiro recuperado
CURSO
que mantém a produção de
#1
materiais de construção
DESENAHR
E
e que acolhe também
CONSTRUIR COM
uma oficina de cerâmica
BLOCOS DE TERRA
de grandes dimensões
e processada a baixas
COMPRIMIDA
temperaturas; o Laboratório
da Terra, onde os BTC foram
produzidos por voluntários
antes do workshop; e o Centro de
Investigação Cerâmica.
Ao longo de um mês, cerca de 20
participantes reuniram-se para
aprender, experimentar e construir
alvenaria em terra crua, recorrendo
a solo extraído a 1 quilómetro do
local de construção. Num equilíbrio
entre teoria e práctica, abordaramse detalhadamente os materiais e as
técnicas de alvenaria para construir
com BTC, para que os participantes
pudessem practicar e partilhar
competências colectivamente.

on quincha wall

LearnBIØN #2
CASAPROTA, ITÁLIA
DESENHAR E CONSTRUIR COM

TERRA ALIGEIRADA E TABIQUE
A AKO foi fundada em 2014 como
uma associação sem fins lucrativos,
depois de 5 anos de trabalho informal no campo da arquitectura sustentável. Os seus associados são na
sua maioria arquitectos, mas a rede
mais ampla inclui engenheiros de
estruturas, consultores energéticos, químicos, designers de
CURSO
permacultura, urbanistas
#2
e artesãos. A associDESENHAR E
CONSTRUIR COM ação está sediada em
Roma, com actividade
TERRA ALIGEIRADA em Itália, Grécia, Peru
E TABIQUE
e Guatemala. Privilegia
materiais disponíveis
localmente, reduzindo a
pegada energética e criando
novos desafios em cada lugar. Ao
mesmo tempo, promove a circulação
de recursos imateriais, como conhecimento e tecnologia, estimulando
a colaboração entre diferentes pessoas.
O workshop Desenho e Construção
com Tabique e Terra Aligeirada
decorreu ao longo de quatro semanas em Casaprota, uma cidade de
740 habitantes na região interior de
Sabina, 60 quilómetros a nordeste
de Roma. Nasceu da colaboração
entre a AKO e a Sabinarti, uma associação local que trabalha na criação

de sinergias entre comunidades e
municípios, apostando em processos
colaborativos lentos que estimulem
o renascimento do conhecimento
local. A partir deste trabalho, o workshop propôs recuperar uma parte
de um edifício de betão inconcluído,
com apenas postes e lages, abandonado desde os anos 70, procurando
e discutindo soluções para o seu
reaproveitamento num contexto de
especulação imobiliária. Este workshop constituiu um exemplo de intersecção entre pedagogia e práctica
profissional, encontrando na experimentação uma forma de veicular
soluções ou tecnologias menos convencionais.
Conquistando o esqueleto de betão
com recurso a técnicas de construção naturais, revitalizou-se o
espaço para encontros comunitários
e pequenos eventos. O local de obra
serviu de ponto de troca e partilha
de um processo de aprendizagem
multidireccional. A procura de
pequenas soluções ou de formas de
envolvimento da comunidade local
partiu dos próprios participantes,
cujos diferentes contextos culturais e
geográficos alimentaram debates e
contribuíram para questionar caminhos pré-concebidos.

LearnBIØN #3
ÖSTERTÄLJE, SUÉCIA
DESENHAR E CONSTRUIR COM

ALVENARIA DE MADEIRA
Architectural Environmental
Strategies (AES) é uma organização
sem fins lucrativos fundada em
2009, que trabalha no campo
da arquitectura, planeamento e
desenvolvimento sustentável. A
organização é constituída por um grupo
de arquitectos, arquitectos paisagistas,
educadores e antropólogos.
Em 2016, teve início uma colaboração
entre a AES, o município e a EkoOdlarna I Telje, uma empresa social
de agricultura biológica. Com o
apoio do município, foi criado um
programa de actividade agrícola
para pessoas em situação de
desemprego de longa-duração, onde
os participantes aprendem novas
competências e contribuem a partir
das suas capacidades individuais.
A Eko-Odlarna tem como objectivo
contribuir para a comunidade: criando
emprego em actividades relevantes,
fornecendo produtos orgânicos a
mercados locais, e activando e cuidando
de terreno municipal não usado. A
AES viu assim uma oportunidade de
fortalecer o trabalho da Eko-Odlarna
através da construção de um espaço
próprio de venda dos produtos agrícolas
e promoveu neste contexto o curso. O
desenvolvimento da proposta e a sua
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construção contou com a
participação dos próprios
membros da Eko-Odlarna,
ao longo de 4 semanas. Os
materiais foram recolhidos ou
reutilizados no próprio local: barro,
palha e madeira. Os principais
objectivos deste workshop foram: o
reforço de autonomia dos agricultores
na procura de prácticas inclusivas
a implementar naquele lugar,
assim como na procura de formas
de intervenção no seu ambiente
construído; a materialização da sua
existência tornando as suas estruturas
actuais visíveis; o empoderamento
de todos os envolvidos em fazer soar
as suas ideias e aspirações para os
lugares que habitam.
Ao fortalecer a conexão entre
as pessoas e os lugares que elas
partilham, fazer o lugar refere-se a
um processo colaborativo através do
qual moldamos os nossos habitats de
forma a aumentar o seu valor comum.
Através da participação, um processo
efectivo de fazer o lugar capitaliza os
recursos de uma comunidade local,
as suas inspirações e potencial, e
resulta na criação de espaços que
contribuem para a saúde, felicidade e
bem-estar das populações.

LearnBIØN #4

COLLSEROLA NATURAL PARK, ESPANHA
DESENHAR E CONSTRUIR COM CANAS
A CanyaViva é uma associação que
investiga, desenvolve e promove projectos
de bioconstrução para contribuir para
a conversão sustentável de actividades
humanas. Actuando a partir de uma visão
holística, integra diferentes disciplinas
num só gesto. Desenvolve os seus
próprios modelos de construção a partir
do princípio fundamental do respeito
pela natureza, promovendo a utilização
de materiais naturais, abundantes e
renováveis, criando espaços inovadores
e harmoniosos com uma personalidade
distintiva. A CanyaViva combina lógica
matemática com composição emocional,
implementando estruturas que se
enraízam na paisagem e desaparecem,
dada a utilização de materiais naturais
e de formas orgânicas. Cada projecto é
entendido como um lugar de encontros,
como um campo de trabalho e de
pesquisa, de partilha de conhecimentos e
de envolvimento activo nos processos que
decorrem no espaço envolvente.
O workshop Desenho e Construção com
Cana Mediterrânica decorreu no Parque
Natural de Colleserola, nas colinas a
norte de Barcelona. Teve como objectivo
a construção de um espaço exterior
coberto, de 30m², que servirá para
encontros culturais e sessões teóricas

no âmbito dos cursos de construção em
cana da CanyaViva. Este projecto nasce
da colaboração entre a CanyaViva e
o Valldaura Labs da Universidade de
Arquitectura da Catalunha - IAAC.
Dado o contexto de reserva natural,
o maior desafio foi a limitação aos
CURSO
materiais naturais disponíveis no
#4
lugar. As canas foram colhidas
DESENHAR
E
previamente, por voluntários,
CONSTRUIR COM
no rio Besos, a menos de 5
CANAS
quilómetros de distância – um
dos dois rios que circundam a
cidade de Barcelona. Os materiais
de cobertura utilizados foram barro
e ardósia, recolhidos também no rio
Besos, e junco, recolhido na periferia de
Barcelona.
A construção das fundações foi realizada
antes da chegada dos participantes,
permitindo-lhes aprofundar a técnica
de construção com cana ao longo de
um mês. Os 12 participantes vieram de
7 países e permaneceram em Valldaura
ao longo de todo o workshop. Através
de formação práctica, intercalada com
sessões teóricas, foram ainda exploradas
técnicas para a cobertura da estrutura
e a sua relevância para o ambiente
construído contemporâneo.
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Taking notes on the building site.

LearnBIØN #5

VALVERDE DE BURGUILLOS, ESPANHA
DESENHAR E CONSTRUIR COM TAIPA
A Dehesa Tierra Asociación é constituída
por um grupo diverso de pessoas com o
objectivo comum de divulgar e promover
a construção e arquitectura em terra,
na região da Estremadura espanhola.
Desenvolve actividades de divulgação da
arquitectura em terra e do seu património
existente, assim como actividades de
formação e pesquisa que privilegiem uma
abordagem práctica e experimental nos
próprios locais de construção.
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A taipa é uma técnica de construção
que recorre a um recurso abundante: o
solo. Cuidadosamente seleccionado e
misturado com a quantidade certa de
água, é posteriormente comprimido
com um maço dentro de uma cofragem
que é depois removida, deixando a
parede secar e chegar à sua resistência
final. Frequentemente ignorada ou
menosprezada, esta técnica de construção
ancestral é um traço fundamental
da arquitectura tradicional do sul da
Estremadura, assim como de muitos
outros lugares no mundo. Dadas as suas
excelentes características como material
de construção (propriedades térmicas,
qualidade do ar interior, baixo impacto
ambiental, etc.), foi considerado relevante
retomar esta técnica nesta região, tal
como tem vindo a ser feito noutros lugares

nas últimas décadas.
No workshop Desenho e Construção
com Taipa foram investigadas formas
adequadas de construir com esta
técnica – como processar os materiais
crus no próprio lugar e como desenhar
um edifício em taipa com durabilidade e
capacidade de resposta aos padrões de
conforto e segurança necessários. Com 16
participantes de 9 países, foi construída
uma pequena biblioteca de 20m² com
zona de leitura, no parque da piscina
local, a inaugurar no verão de 2018.
A construção das paredes em taipa
decorreu ao longo de duas semanas. Foi
precedida por uma intensa colaboração
entre a Junta de Freguesia de Valverde de
Burguillos e a Dehesa Tierra que, apesar
de estar sediada nesta região, não tinha
ainda desenvolvido actividade neste
lugar, nem estabelecido contacto com a
comunidade local.
A construção das fundações foi realizada
antes da chegada dos participantes,
permitindo-lhes aprofundar a técnica
da taipa ao longo de duas semanas.
Através de formação práctica intercalada
por sessões teóricas, foi explorada esta
técnica, assim como a sua relevância para
o ambiente construído contemporâneo.

LearnBIØN #6

CASA CHIARAVALLE - MILÃO, ITÁLIA
DESENHAR E CONSTRUIR COM MATERIAIS LOCAIS E RECICLADOS
ARCò - Architecture Cooperation foi
fundada em 2012 por um grupo de
arquitectos e engenheiros e dedica-se
à produção de arquitectura sustentável.
Os seus projectos partem da procura
de sustentabilidade social, económica e
ambiental. Por esta razão, a ARCò explora
técnicas locais tradicionais, garantindo
que a fase de construção pode ser
liderada de forma independente pelas
comunidades envolvidas. Esta abordagem
leva a ARCò a trabalhar também na
área da cooperação internacional, onde
procura enfrentar e resolver desafios em
contextos de emergência humanitária.
A ARCò reúne assim experiência em
investigação e formação, tanto em Itália
como internacionalmente, no campo
das técnicas de construção a partir de
materiais naturais e reciclados, incluindo a
análise da performance do material e a sua
aplicação no terreno.
Desenhar e construir com materiais locais
em contexto real, prototipando objectos
1:1 para desenvolver novas actividades
com a comunidade local, foi o objectivo
do workshop Desenho e Construção com
Materiais Locais e Reciclados. Criou-se
espaço para a discussão em torno da
sustentabilidade local, explorando o
potencial de técnicas de construção
alternativas e de baixo custo. O recurso a

materiais reciclados surge da necessidade
de utilizar de forma responsável os recursos
naturais não convencionais, valorizando
e respeitando a tradição arquitectónica
local e procurando técnicas apropriadas
para a redução do processamento, do
transporte, e dos custos ambientais e
económicos. O workshop, que decorreu
ao longo de 4 semanas, equilibrou teoria e
práctica, abordando em detalhe diferentes
materiais e técnicas. O evento foi dedicado
à construção de um novo espaço na
Casa Chiaravalle, onde, em colaboração
com a rede Passepartout, será criado
um centro de recepção a refugiados.
A abordagem de auto-construção
demonstrou aos participantes como
“fazer arquitectura” levando em conta o
espaço e os acabamentos, sincronizando
recursos baratos e low-tech com elementos
naturais e reciclados.
Procurou demonstrar-se também que
a qualidade de um edifício resulta de
uma visão arquitectónica complexa, que
considera problemas energéticos e de
participação social tanto quanto considera
a eficiência dos seus componentes. Neste
workshop foram abordadas técnicas
modernas que podem ser adequadas a
diversos contextos, não apenas de um ponto
de vista económico mas também do ponto
de vista do legado arquitectónico local.
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LearnBIØN Dimensão Social
Análise dos vários cursos
HE2B, Bruxelas
A originalidade deste projeto foi experimentar
ao longo dos seis cursos organizados nos
diferentes paises, uma dupla dinâmica
de construção. Por um lado, possibilitou
experienciar como um material específico
permitia construir um edifício com baixo
impacto ambiental, mas com alto impacto
social. Cada edifício construído respondeu
a uma demanda social das comunidades
locais (municípios, associações ...) e minorias
específicas (sem-abrigo, refugiados ...).
Por outro lado, possibilitou experienciar a
DESENHAR
construção de um grupo. Os cursos foram
E CONSTRUIR
realizados por grupos que em geral
variaram entre 10 e 20 pessoas. Daí o
DIMENSÃO
desafio de praticar a participação, a
SOCIAL, POLÍTICA aprendizagem em acção, a cooperação e
a autogestão entre os participantes.
E CULTURAL
Uma primeira que poderíamos chamar
de “social”, que está relacionada com o
significado que os cursos LearnBIØN têm
no ambiente social onde se enquadram:
comunidades locais ou regionais, design
concreto e coerente respeitando o planeta
onde vivemos.
Um segundo - específico para o grupo em
particular e que está a participar no curso - é
enfrentar o desafio de “trabalhar juntos” e
“viver juntos”, experimentando técnicas, mas
também relações humanas e encontros
interculturais. Isso levou-nos a repetir
muitas vezes como lema: “Filosofia BIØN:
Construindo para a Construção de Grupo...”.
Este trabalho visa dar conta do fio comum
que se desdobrou nesta área através dos
vários projetos. Não é uma análise de cada

caso, mas uma tentativa de identificar
as linhas de forças sociais, educacionais,
humanas e socio-políticas que emergiram
ao longo do projeto LearnBIØN. O guia dele
resultante, é portanto, um complemento aos
outros guias, cada um apresentando um
material e uma técnica específica.
Este trabalho é composto por 4 partes:
Dimensão Social:
Promover, Desenvolver e Manter a cultura
participativa dentro de um grupo.
Dimensão Educacional:
Promover, Desenvolver e Suster a
aprendizagem experimental de um grupo.
Dimensão Humana:
Compromisso e investimento pessoal num
projecto participativo.
Dimensão Socio-politica:
Envolvimento e investimento num projecto
participativo de grande escala.
  
O objetivo do trabalho desta equipa é
permitir que qualquer pessoa interessada em
autoconstrução se prepare para um projecto
futuro: como organizador, participante,
beneficiário, vizinho ou tomador de decisões,
com plena consciência de que o material
e os seres humanos atuam em constante
interacção. Para isso, desenvolvemos um
guia onde em cada parte, disponibilizamos
um conjunto de ferramentas para apoiar a
implementação desses eventos didáticos.
Este trabalho de investigação foi
desenvolvido pela equipa da HE2B (Haute
Ecole Bruxelles Brabant) e do seu laboratório
CÉRISÈS.

BIØN
Building Impact Zero Network
É uma rede de parceiros activa em
técnicas de construção a baixo
impacto ambiental. O nosso objectivo
é a partilha de conhecimento, de
práticas e experiências, de forma
a contribuir para a melhoria das
comunidades locais e do ambiente
construído.
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