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Resumo 

 Atualmente decorre uma revolução em praticamente todos os setores e 

indústrias consequente da adesão a um novo paradigma, o digital. Como 

tal, a arquitetura não é exceção. Nesta investigação procurou-se 

compreender como a Realidade Virtual, uma das muitas novas tecnologias 

emergentes, pode servir como ferramenta para quebrar barreiras de 

comunicação entre arquitetos e cidadãos, sem o mesmo tipo de 

conhecimento, de forma a que estas possam compreender melhor os 

espaços projetados pelos arquitetos e possam fazer parte desse processo 

de forma mais ativa, ou seja, como a realidade virtual pode ser uma 

ferramenta para uma arquitetura mais participativa. 

 Em primeiro lugar procuraram-se as origens da Arquitetura Participativa e o 

que motivou o seu aparecimento bem como a pertinência atual neste novo 

contexto digital onde se reúnem condições que permitem uma 

participação de forma que anteriormente não era possível e que pode dar 

origem a resultados significativos, com impacto na vida das pessoas e na 

prática arquitetónica. Em seguida estudou-se em específico a realidade 

virtual. Em que consiste, antecedentes históricos, os seus diferentes tipos e 

toda a informação necessária para se iniciar uma experiência bem como, 

esta apresenta uma série possibilidades desde a sua incorporação no 

processo arquitetónico, a nível de comunicação com as pessoas 

envolvidas, seja um cliente, cidadão ou utilizador e, até na fase de 

construção. Paralelamente foi elaborado um ensaio projetual na unidade 

curricular de Projeto III em que se testou algumas das possibilidades da 

realidade virtual em campo e se tentou tirar algumas conclusões sobre a 

sua utilidade, nomeadamente comparando com os métodos tradicionais 

de comunicação.  

 

Palavras-chave: Participação; Digital; Realidade virtual; 
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Abstract 

 The world is in a constant technological development. Nowadays. a 

revolution takes place in pretty much every sector and industry as a 

consequence of the adhesion to a new paradigm, the digital. As such, 

architecture is not an exception, quite the oposite. In this investigation an 

attempt is made to understand how Virtual Reality, one of the many new 

emergent technologies, can be a tool to break down comunicaton barriers 

between architects and citizens that don’t possess the same kind of 

knowledge, in a way that the former can better understand the spaces 

designed by the architects and can be an active part of the process, in other 

words, how can virtual reality be a tool for a more participative architecture. 

 First of all, the origins of participatory architecture were sought and what 

cause it’s emergence as well as the current relevance in this new digital 

context. Due to new means of comunication, it’s speed and range, the 

processing power of new computers and trivialization of technological 

devises, previously nonexistent, conditions meet that allow a participation 

that previously wasn’t possible and that can generate significant outcomes 

and impact the life of people and architectural practice. Next, virtual reality 

was studied in particular and how it presents a range of possibilities from it’s 

inclusion in the architectural process, the level of comunication with people 

involved, either a client, citizen or user and even in construction phase. At 

the same time, a project essay was developed in the course unit of Projeto 

III where some virtual reality possibilities were tested in a field environment 

from which was possible the drawing of conclusions about it’s usefulness, 

namely when comared with tradicional methods of comunication. 

 

 

 

Keywords: Participation; Digital; Virtual reality 
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Introdução 

 

 A revolução tecnológica que decorre, motivada por uma crescente 

digitalização de processos, está na origem de um novo paradigma. A 

difusão das ferramentas digitais e dos dispositivos que permitem a sua 

utilização é tal, que alterou de forma significativa o modo como a 

informação é transmitida e consumida pelas pessoas. 

 A prática arquitetónica está intimamente ligada às tecnologias existentes 

e ao modo como estas permitem o desempenho das suas diversas funções 

e, da mesma forma que muitos outros setores mundiais, tentar tirar o máximo 

proveito do seu potencial é uma necessidade. No entanto, um 

distanciamento entre a arquitetura produzida e os seus destinatários é uma 

realidade e contribui para um isolamento ou perda de credibilidade da 

profissão, por vezes devido a uma comunicação ineficiente entre os 

intervenientes. 

 Motivada por estas circunstâncias, a presente investigação segue uma 

narrativa experimental e pretende estudar como as novas ferramentas 

digitais, especificamente a realidade virtual, podem melhorar a 

comunicação com pessoas sem o mesmo tipo de conhecimento que um 

arquiteto, de forma a promover uma maior participação. O modelo 

conceptual assenta em conceder uma oportunidade às pessoas de 

influenciar o processo arquitetónico de forma a que o entendam na sua 

complexidade e se sintam satisfeitas com o resultado final.  

 A metodologia utilizada consiste em consulta bibliográfica adequada ao 

tema, obtenção de informação através de inquéritos a moradores e o 

respetivo tratamento qualitativo da mesma e a aplicação de alguns 

conceitos estudados num ensaio projetual. 
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 A investigação está estruturada em dois capítulos referentes às duas 

principais componentes, a realidade virtual e a participação sendo que, no 

primeiro procurou-se compreender o que é uma participação em 

arquitetura, as suas origens e a sua pertinência atual enquanto que, no 

segundo estudou-se em que consiste e como pode a realidade virtual ser 

utilizada para diferentes finalidades. A aplicação de algumas técnicas e 

conceitos num ensaio projetual no âmbito da Unidade Curricular de Projeto 

III concluí a investigação como terceiro capítulo. 
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Capítulo I 

A arquitetura participativa na era digital 
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1.1 - Projetar com as pessoas 

 

 Origens e Motivações 

 Motivadas por uma série de fatores e acontecimentos que marcaram a 

década de 60 do séc. XX, surgem as primeiras iniciativas participativas na 

arquitetura. Associa-se ao seu aparecimento eventos sociopolíticos como o 

protesto de estudantes de Maio de 68, em que os estudantes expressaram 

a sua insatisfação para com o ensino à época, à excessiva migração de 

população rural para a cidade e a consequente crise habitacional gerada 

e, essencialmente, como alternativa crítica à arquitetura do Movimento 

Moderno. 

 O protesto internacional de estudantes em Maio de 68 tinha como objetivo 

demonstrar a insatisfação para com o conservacionismo do ensino à época 

que rejeitava a introdução de novas ideias nos métodos de ensino já 

estabelecidos. Como tal, as faculdades de arquitetura não foram exceção, 

muito pelo contrário, foram das que mais se revoltaram e exigiam uma 

reestruturação do ensino que consideravam estagnado e desadequado à 

realidade vivida na época. 

“Quando o protesto universitário explodiu – o evento mais importante desde 

o fim da Segunda Guerra Mundial – as faculdades de arquitetura 

encontravam-se imediatamente na vanguarda. Em muitas universidades 

na Europa e no mundo, os estudantes de arquitetura foram os primeiros a 

exigir uma renovação radical das estruturas organizacionais e dos métodos 

de ensino.” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 3)1  

 Debatia-se a necessidade de uma arquitetura consciente da 

multiplicidade dos seus destinatários, muitos dos quais esquecidos durante 

 
1 Tradução livre do autor - “When the university protest exploded – the most important event 

since the end of the Second World War – the architecture faculties found themselves 

immediately in the vanguard. In many universities in Europe and in the wider world, students 

of architecture were the first to demand a radical renewal of organisational structures and 

teaching methods.” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 3) 



6 
 

o domínio modernista na profissão, e capaz de compreender e lidar com 

as ainda mais complexas relações entre eles e o seu ambiente. 

(Bandeirinha, 2011: 22-23) 

 

 

Fig. 1 – Protesto de estudantes em Estrasburgo a 31 de maio de 1968 

 

 Simultaneamente, o problema habitacional consequente do fluxo 

migratório para as cidades era comum um pouco por todo o mundo. O 

mundo ocidental debatia-se com a pobreza de certos bairros nas suas 

grandes cidades enquanto que, os países em desenvolvimento, incapazes 

de controlar ou ordenar a população migratória, via as suas cidades 

densificadas e a crescerem de forma descontrolada. O problema atingia 

uma escala global superior à da cidade europeia industrial do séc. XIX 

(Bandeirinha, 2011: 24). Como tal, a resposta do movimento modernista e 

dos seus principais intervenientes ao problema focou-se em ser capaz de 

ser aplicada independentemente do local e contexto em que se 
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encontrava. Iniciou-se uma procura por uma solução única, baseada numa 

conceção de um ser humano universal (Jones, Petrescu & Till, 2005: 14), uma 

industrialização dos sistemas de construção de forma a que pudessem ser 

fabricados em massa e montados no local, reduzindo o custo e o tempo 

necessário de construção. A consequência foi uma proliferação de 

construções tipificadas, completamente descontextualizadas e 

inadequadas às especificidades locais (Jones, Petrescu & Till, 2005: 133), que 

ignoravam os tecidos históricos das cidades em detrimento de uma política 

de zoneamento funcional. 

“A ubiquidade do edifício-objeto também ignorou a textura da cidade, 

cuja forma histórica, danificada por bombardeamentos dos tempos de 

guerra, foi massacrada novamente por esquemas viários e políticas de 

zoneamento vindas da Carta de Atenas.”2 (Jones, Petrescu & Till, 2005: 134) 

 

 

Fig. 2 – Na imagem vemos uma página semelhante a outras do livro Bauen als 

Umweltzertörung (Construção como destruição ambiental) onde o arquiteto suíço Rolf 

Keller contesta a destruição da paisagem da Suíça através da construção e repetição de 

edifícios habitacionais banais, comuns em todo o mundo. (Jones, Petrescu & Till, 2005: 134) 

 
2 Tradução livre do autor - “The ubiquitous object-buildings also ignored the texture of the 

city, whose historic form, damaged by wartime bombs, was massacred all over again by 

road schemes and zoning policies handed down in the Charter of Athens.” (Jones, Petrescu 

& Till, 2005: 134) 
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 Era a primeira vez na história da arquitetura que se alcançava uma 

internacionalização da prática arquitetónica a nível global, com 

construções em diversos países e diversos continentes, mas que era possível 

identificar alguns princípios transversais a todas. Devido à globalização 

adquirida e após uma exibição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

em 1932 sob a curadoria de Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson, 

denominou-se de “Estilo Internacional” (Khan, 2001: 65). 

 Apesar das premissas iniciais do movimento serem as de resolver questões 

fundamentais da sociedade, estas rapidamente foram esquecidas e deram 

lugar a uma banalidade na arquitetura motivada apenas por interesses 

económicos com resultados às vezes desastrosos. Giancarlo de Carlo 

(Jones, Petrescu & Till, 2005: 7-9) refere o CIAM de Frankfurt em 1929 

dedicado à questão da “habitação mínima” e o CIAM de Hoddesdon de 

1951 ao “Coração da cidade” como dois exemplos em que o movimento 

moderno falhou ao tentar resolver os problemas a que se propunha. 

 Em Frankfurt os arquitetos abordam o problema da escassez de habitação 

derivado à migração de um grande número de pessoas para as cidades 

em todo o mundo e a solução adotada foi a construção de habitação em 

série e com o mínimo estritamente necessário para se poder habitar. 

“O remédio prescrito foi a construção, possivelmente em série, da 

habitação mais barata possível. Foi reduzida ao mínimo absoluto tolerável 

em termos de área, um mínimo referido como “existencial””.3 (Jones, 

Petrescu & Till, 2005: 7) 

 Décadas depois, essas habitações que eram inicialmente para pessoas 

desfavorecidas, deram origem a bairros, subúrbios e até cidades que 

 
3 Tradução livre do autor - “The remedy prescribed was the construction, possibly in series, 

of the cheapest possible housing. It was reduced to the absolute minimum tolerable in terms 

of floor area, a minimum referred to as ‘existential’.” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 7) 

 



9 
 

passaram a ser habitações para pessoas de outro estatuto social, mas que, 

no entanto, herdaram os problemas associados às habitações. 

 

 

Fig.3 – Cartaz de uma exibição dos temas abordados em Frankfurt.  

 

 Em Hoddesdon abordou-se a questão dos centros urbanos e da sua 

reabilitação de forma a criar uma espécie de “coração” para bombear 

vida de volta à cidade. Na Europa os centros urbanos pertenciam a uma 

classe abastada e o problema encontrava-se nos bairros periféricos onde 

se concentravam as populações mais pobres e em más condições 

enquanto que, nos Estados Unidos o problema era o oposto, a população 

mais rica deslocou-se para a periferia deixando os centros para os mais 

pobres. As consequências de Hoddesdon em renovar os centros e transferir-

lhes a importância de outrora levou a uma segregação de classes nunca 

antes vista, pois o centro ficou apenas acessível às pessoas com dinheiro e 
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os que de lá foram expulsos foram colocados em zonas periféricas em 

habitações mínimas.  

“O centro era reservado para as casas dos ricos, para as atividades 

económicas mais rentáveis, para burocracia e política. Excluídos para a 

periferia nas suas habitações mínimas, os pobres foram excluídos da vida 

da cidade.”4 (Jones, Petrescu & Till, 2005: 9)  

 

 

Fig. 4 – Capa do livro dedicado ao tema do congresso 

 

 Os arquitetos adquiriam assim um enorme controlo e influência sobre o que 

acontecia nas cidades e na vida das pessoas. 

 Uma orquestração social por via da arquitetura era uma ideia com 

antecedentes históricos identificáveis desde o séc. XVIII que foi 

 
4 Tradução livre do autor - “The centre was reserved for the houses of the rich, for the most 

profitable economic activities, for bureaucracy and politics. Excluded to the edge in their 

minimum housing, the poor were cut off from the real life of the city.” (Jones, Petrescu & Till, 

2005: 9) 
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posteriormente herdada por movimentos no início do séc. XX tornando-se 

uma das principais características do movimento moderno. Casos como o 

projeto da Salina Real de Arc-et-Senans, levado a cabo por Claude 

Nicholas Ledoux no séc. XVIII, os Falanstérios idealizados por Charles Fourier 

ou o Panótico de Jeremy Bentham, eram exemplos primordiais de um 

funcionalismo que determinava ou condicionava a vida e ações das 

pessoas através da organização social e espacial dos edifícios. Foram 

criados mundos autónomos geometricamente precisos (Ratti;Claudel,2015: 

8-10). Ao trabalhar desde a escala da cidade à escala dos objetos utilizados 

no interior das habitações, os arquitetos adotaram o conceito de 

gesamtkunstwek, algo que podemos descrever como um conceito de arte 

total, popularizado por Richard Wagner no séc. XIX (Ratti;Claudel,2015: 10-

11). Este tipo de influência, tendo em Le Corbusier uma das suas principais 

figuras, fez com que se preocupassem com todos os aspetos da vida 

humana, para lá da simples construção de edifícios, controlando a vida de 

quem os ocupava. 

“… o arquiteto preocupou-se com mais do que simplesmente construir 

edifícios icónicos; pelo contrário, o seu alcance alargou-se a abranger toda 

a vida humana, até as suas banalidades e funções subjacentes. Ele re-

imaginou a própria sociedade.”5 (Ratti;Claudel, 2015: 7) 

 
5 Tradução livre do autor - “the architect became concerned with more than simply 

constructing iconic buildings; rather, his purview stretched to encompass the whole of 

human life, even its banalities and underlying functions. He reimagined society itself.” 
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Fig. 5 – A definição de uma medida universal para o ser humano permitia aos arquitetos 

trabalhar a todas as escalas A influência dos arquitetos era tal que para além de pensar e 

desenhar a cidade na sua estrutura urbana, eram também desenhados os edifícios e até 

os interiores. Na imagem vemos o Plano Voisin de Le Corbusier para a cidade de Paris e a 

Unidade de Habitação, uma das células definidas pelo plano destinada à habitação 

construída na cidade de Marselha. 
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 Por sua vez, o sentimento de que o Movimento Moderno falhou e o 

descontentamento com as soluções propostas pelos arquitetos era 

evidente e era a consequência de décadas de prática em que a 

arquitetura perdeu o seu rumo. Rumo esse, desvirtuado em função de uma 

aproximação à elite social, ao poder vigente, que construía à sua imagem 

e sem ligação às necessidades reais das populações (Jones, Petrescu & Till, 

2005). Ao tomar essa posição, os arquitetos contribuíam para uma maior 

superfluidade da arquitetura e do próprio arquiteto, levando a um 

isolamento da profissão em relação ao público (Ratti;Claudel, 2015: 16) e a 

uma perda de credibilidade (Jones, Petrescu & Till, 2005: 6-10) uma vez que 

os problemas sociais continuavam por resolver e as soluções oferecidas 

eram tão restritivas e desadequadas do contexto em que eram aplicadas. 

Contudo, a arquitetura será sempre uma necessidade humana de 

representação cultural física e de transformações conscientes do seu 

ambiente construído (Jones, Petrescu & Till, 2005: 11).  

 “Na sua escala e complexidade, a arquitetura é de longe a maior e 

impressionante forma cultural. Ela determina literalmente a forma como 

vemos o mundo e como interagimos uns com os outros. Para o seu patrono, 

é uma oportunidade de exercer controlo sobre eventos. Para um certo tipo 

de arquiteto oferece a possibilidade de controlo sobre as pessoas.”6 

(Ratti;Claudel, 2015: 14) 

 Na procura de uma renovação significativa da disciplina que pudesse lidar 

com a crescente diversidade e complexidade de atividades humanas e 

contrariar o domínio das esferas do poder sobre a sociedade (Jones, 

Petrescu & Till, 2005: 11), começaram a aparecer as primeiras reflexões 

alternativas à prática da arquitetura. 

 
6 Tradução livre do autor - “In its scale and its complications, architecture is by far the 

biggest and most overwhelming of all cultural forms. It literally determines the way that we 

see the world, and how we interact with each other. For the patron, it is a chance to exert 

a sense of control over events. And for a certain kind of architect it offers the possibility of 

control over people.” (Ratti;Claudel, 2015: 14) 
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Fig. 6: No último congresso dos CIAM (1959), Aldo Van Eyck, um dos membros do Team 10, 

apresentou o diagrama “Otterlo Circles” onde estão representados dois círculos sob o texto 

“By Us. For Us.”. Van Eyck procurava combinar três tradições arquitetónicas: Clássica 

(representada pelo Parthenon); Moderna (representada por um desenho de Theo Van 

Doesburgh) e vernacular (representada pelo diagrama de uma aldeia de New Mexican 

Pueblo), inseridos no primeiro círculo, com a capacidade criativa das comunidades que 

trabalham em conjunto ao longo das épocas (representado por um desenho da tribo 

Caiapó no Brasil), no segundo. Uma ligação entre o mundo da arquitetura com o mundo 

das relações humanas. (Mckim, 2014) 

 Uma dessas alternativas, discutida de forma intensa essencialmente dos 

finais da década de 60 e inícios da década de 70, com uma maior 

consciencialização social, foi a da participação dos destinatários da 

arquitetura, tendo em conta as suas especificidades, individuais ou 

coletivas, como contraponto às ideologias do Movimento Moderno, de 

modo a restaurar credibilidade e renovar a disciplina, melhorando as 

consequências das suas intervenções (Bandeirinha; 2011: 28-30). 

 De uma forma geral, podemos definir a participação como o envolvimento 

do utilizador em alguma fase do processo (Jones, Petrescu & Till, 2005). No 
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entanto, o conceito de participação é frequentemente utilizado sem que 

seja posto em causa o seu significado ou abrangência, mas acima de tudo, 

a sua importância para o processo arquitetónico (Jones, Petrescu & Till, 

2005), sendo por vezes confundido com o de interação, que está 

relacionado, mas não é um sinónimo (Mckim, 2014). 

 Retórica participativa 

 Existem diversos níveis de participação que vão desde uma participação 

apenas simbólica a um controlo absoluto por parte dos participantes 

(Jones, Petrescu & Till, 2005: 21) e, dependendo do nível de envolvimento, o 

impacto no resultado varia. Olhando para a “escada da participação” (Fig. 

7) definida por Sherry Arnstein, Jeremy Till destaca o facto de o termo 

“apaziguamento” estar situado na metade superior da escada, o que lhe 

confere uma conotação positiva e um patamar aceitável no que diz 

respeito ao resultado expectável da participação (Jones, Petrescu & Till, 

2005: 21). O mesmo refere que, para se compreender essa posição, é 

necessário analisá-lo à luz das teorias democráticas dos anos 60 que viam 

a participação como uma ameaça para a estabilidade do sistema político 

(Jones, Petrescu & Till, 2005: 22) e que, citando Carole Pateman ( in Jones, 

Petrescu & Till, 2005: 22), “Nós chegamos à conclusão de que a quantidade 

de participação que se obtém na realidade é apenas o necessário para 

um sistema democrático estável.”7. 

 
7 Tradução livre do autor - ‘We arrive at the argument that the amount of participation 

that actually obtains is just the amount that is required for stable systems of democracy.’ 
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Fig. 7 – A escada define os níveis de participação da seguinte forma: Manipulação - 

Terapia – Informação – Consulta – Apaziguamento – Parceria – Delegação do poder – 

Controlo do cidadão 

 

 O cenário não é diferente no âmbito da arquitetura. Na realidade, a 

prática arquitetónica dominante atual encara a participação como uma 

ameaça para os seus valores normativos e rejeita-a sem nunca o assumir de 

facto (Jones, Petrescu & Till, 2005: 21). 

“A ameaça pode ser explicada pela tensão que existe entre os ideais e a 

realidade da prática arquitetónica. Os arquitetos mantêm-se fiéis a um 

modelo de prática perfeito, ordenadamente e simplisticamente resumido 

numa versão ideal da tríade vitruviana – utilidade, firmeza e encanto. (…) 
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O problema surge quando esses ideais encontram a realidade do mundo 

contingente…”8 (Jones, Petrescu & Till, 2005: 26) 

 Devido à participação ser por vezes uma necessidade legal no que diz 

respeito a obras públicas na Europa e EUA (Jones, Petrescu & Till, 2005), o 

seu uso de forma oportunista é recorrente. Henry Sanoff (in Jones, Petrescu 

& Till, 2005: 22) refere-nos que “os participantes têm uma sensação de 

influenciar o processo projetual… não é necessariamente o nível de 

correspondência que as necessidades individuais foram alvo, mas a 

impressão de ter influenciado as decisões.”9. Isto faz com que na realidade 

os arquitetos usem a participação de forma a melhorar as hipóteses de 

aceitação das suas propostas (Jones, Petrescu & Till, 2005: 23), escondendo-

se por trás de uma linguagem extremamente técnica de forma a 

garantirem o seu domínio no processo (Jones, Petrescu & Till, 2005: 24). 

Carole Pateman descreve esse tipo de participação como “pseudo-

participação” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 23). 

 Não podemos considerar o resultado destes tipos de participação como 

satisfatórios pois são motivados por uma resistência à transformação da 

arquitetura e conservação do estatuto do arquiteto, algo que vai contra a 

própria razão de ser da participação. 

 Para Jon Broome (Jones, Petrescu & Till, 2005: 74), o envolvimento das 

pessoas é também fundamental do ponto de vista da sustentabilidade 

ambiental. Um arquiteto pode projetar uma casa tendo em conta uma série 

de opções que ajudem a minimizar o seu impacto ambiental, mas, se as 

pessoas que a ocuparem não tiverem consciência de como a sua casa 

 
8 Tradução livre do autor - “The threat may be explained by the tension that exists between 

the ideals and the reality of architectural practice. Architects cling to a perfected model of 

practice, neatly and simplistically summarised in na idealised version of the Vitruvian triad – 

commodity, firmness and delight. (…) The problem arises when these ideals meet the reality 

of the contingente world” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 26) 

 
9 Tradução livre do autor - “participants have a sense of influencing the design process… it 

is not so much the degree to which the individual needs have been met, but the feeling of 

having influenced the decisions” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 22) 
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funciona, todo o trabalho poderá ser em vão. A incorreta abertura de vãos 

ou uma torneira a pingar são dois exemplos que o arquiteto descreve que 

podem negar os efeitos de um projeto pensado em reduzir o consumo de 

eletricidade para iluminação e aquecimento e a introdução de sistemas de 

descargas de água mais eficientes. O mesmo refere que, por experiência 

própria em projetos participatórios em linha com os níveis superiores da 

escada definida por Arnstein, os residentes interessam-se tanto por salvar o 

planeta como em reduzir o impacto ambiental. 

 

 

Fig 8 – Em conjunto com Bob Hayes, Jon Broome fundou o escritório Architype em 1984. 

Para além da participação e da construção assistida nos projetos, o seu foco passava 

também pela sustentabilidade e reduzido impacto ambiental. Na imagem vemos o projeto 

de Springhill Co-Housing em que os arquitetos descrevem que o envolvimento dos 

residentes criou um sentido de comunidade raro no Reino Unido.  
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 Uma verdadeira participação deve promover uma transformação do 

papel do arquiteto, da sua relação com os participantes, contribuindo para 

uma democratização do processo arquitetónico e conferindo o direito à 

expressão pessoal com o objetivo de melhorar a qualidade do resultado e, 

consequentemente, a qualidade de vida dos utilizadores. No entanto, é 

necessário aceitar que uma participação integral e perfeita num projeto 

não existe nem poderá existir pois todos os intervenientes possuem 

diferentes tipos de conhecimento e os métodos de comunicação entre eles 

pode não permitir um melhor entendimento (Jones, Petrescu & Till, 2005: 23). 

Os resultados das experiências são então variáveis de acordo com diversos 

fatores próprios a cada caso. 

 

 

Fig. 9 – “A minha casa é o nosso caos”: Imagem de Eilfried Huth de forma a mostrar como 

a iniciativa privada e isolada de construir uma casa sofre de falta de coesão na paisagem. 

(Jones, Petrescu & Till, 2005: 153) 
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 Em Gelserkitchen-Bismarck, um subúrbio industrial da região de Ruhr na 

Alemanha, foi em 1993, lançado um concurso para a construção de uma 

escola numa zona onde anteriormente funcionava uma mina de carvão, 

com o objetivo de ser um catalisador de uma transformação da zona 

habitada por um grande número de habitantes emigrantes da Turquia. 

Como acontece por norma em concursos, foram convidados alguns 

arquitetos a submeter as suas propostas, entre os quais Peter Hübner, um 

arquiteto focado em aspetos mais sociais da arquitetura. Contrariamente 

ao que era esperado e diferenciando-se dos restantes participantes, 

Hübner não apresentou um projeto finalizado propondo por sua vez, um 

processo aberto, onde os futuros utilizadores eram envolvidos, 

acompanhado apenas por alguns desenhos básicos e de uma narrativa 

fictícia de um ex-estudante da escola, Kemal Özcül, em 2034 no discurso da 

recção de um prémio europeu ambiental em que descreve a sua 

experiência e a influência que a escola teve na sua carreira. No fundo, o 

discurso era um guia pormenorizado de como poderia ser executado o 

processo.  

 O concurso exigia uma escola e habitações ecológicas e Hübner idealizou 

o conjunto como uma “aldeia” em que os edifícios se desenvolvem ao 

longo de uma rua central. Parte dos edifícios foi construída por profissionais 

de construção, mas no que dizia respeito às salas de aula, que foram 

gradualmente construídas à medida que eram necessárias, Hübner e a sua 

equipa utilizaram um método em que os futuros utilizadores das mesmas, 

alunos e professores, fizessem parte do processo e contribuíssem para a sua 

conceção. 
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Fig. 10 – Planta geral da escola onde se pode observar a rua central e os edifícios 

adjacentes à mesma. As salas de aula são os retângulos de ambos os lados e na imagem 

podemos ver duas salas desenhadas em pormenor.  

 

 O processo consistia em Hübner e a sua equipa visitar o local em 

determinados dias e trabalhar em conjunto com os alunos e professores de 

modo a perceber o que era realmente necessário para cada sala de aula. 

Após um programa definido, os arquitetos voltaram para o escritório e 

transpuseram as ideias em desenhos concretos que foram novamente 

levados aos participantes para discussão ou ajustes necessários e, 

posteriormente, os alunos construíram maquetas dos espaços de forma a 

apresentar aos pais e à imprensa o trabalho que foi levado a cabo. Os 

arquitetos voltariam novamente ao escritório de forma a fazer o projeto 

viável a nível burocrático e passível de ser construído. Por fim, as estruturas 
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básicas foram executadas por profissionais, mas, no entanto, a maioria dos 

acabamentos e instalações foi concretizada pelos professores, alunos e 

pais.  

 

 

Fig. 11 – Jardim entre os edifícios que constituem as salas de aula. 

 

 Esta envolvência no projeto contribuiu para uma maior proximidade entre 

alunos com diferenças culturais, instabilidade familiar e, à medida que foi 

crescendo, os espaços públicos do complexo fossem utilizados pela 

comunidade em geral (Jones, Petrescu & Till, 2005: 177-193). 
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Fig. 12 – A escola já concluída 

 A experiência de Christopher Alexander em Oregon é outro exemplo de 

uma iniciativa participativa. O campus da Universidade de Oregon durante 

os anos 60/70 era palco de protestos por parte dos alunos que contestavam 

o programa curricular e exigiam uma renovação profunda na universidade. 

O arquiteto Christopher Alexander foi o escolhido para levar a cabo uma 

renovação do campus e escolheu uma metodologia peculiar ao decidir 

dar voz aos alunos e criar uma plataforma comum para que eles pudessem 

comunicar com os diversos intervenientes no projeto e participar no 

processo. Os respetivos departamentos da universidade iriam comunicar as 

suas necessidades a um comité de planeamento e após aprovação e 

financiamento, o mesmo departamento faria parte da elaboração do 

projeto do edifício que iriam futuramente utilizar (Bryant, 1991). Um método 

distante do utilizado pelas instituições académicas no passado, mas que 

Christopher acreditava ser necessário para uma democratização da vida 

universitária.  
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Fig. 13 – Capa do livro “The Oregon Experiment” 

 No entanto, passadas duas décadas, Greg Bryant visitou a experiência e 

relatou que a maioria dos estudantes não fazia ideia que a universidade 

está a levar a cabo uma experiência pois a direção geralmente não dá à 

comunidade poder de decisão suficiente para ter influência no futuro da 

instituição e contribuiu assim para uma apatia por parte dos estudantes 

(Bryant, 1991). 

 Posteriormente, Christopher Alexander escreveu ainda que, considerando 

a perspetiva de construtores e administradores, a experiência era um 

pesadelo e que não era surpresa que essas iniciativas fossem rejeitadas em 

edifícios e cidades (Ratti;Claudel, 2015: 50). 

 

Fig. 14 – A fundição da universidade, inspirada por Alexander e construída por alunos de 

arquitetura é um dos edifícios resultantes da experiência. 
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 Atualmente, muitas das teorias e experiências que privilegiavam diferentes 

níveis e meios de participação e diferentes níveis de envolvimento dos 

arquitetos como resposta à prática modernista caíram no esquecimento ou 

fora do radar da arquitetura atual à medida que a preocupação com 

redução de custos, melhor eficiência e a prefabricação se tornaram o foco 

da arquitetura (Jones, Petrescu & Till, 2005: 73). 
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1.2 - Novo contexto 

 Renovação do interesse 

 Um variado conjunto de fatores contribuem para uma certa indefinição e 

inquietação da arquitetura atualmente. Após décadas na vanguarda do 

discurso arquitetónico mundial, as gerações de arquitetos que atingiram um 

estatuto de estrela dentro do meio são frequentemente criticadas pela sua 

incapacidade de responderem às necessidades exigidas atualmente 

(Zaera-Polo, 2017) e à prática de uma arquitetura motivada quase 

exclusivamente por razões económicas. Simultaneamente, alguns dados 

estatísticos demonstram que a quase totalidade da construção a nível 

mundial não é levada a cabo por arquitetos (Ratti;Claudel, 2015: 16) e, 

como tal, demonstra a enorme perda de influência por parte da disciplina 

e a urgente necessidade de procurar alternativas. Em contrapartida às 

tendências consolidadas atualmente, as gerações mais recentes de 

arquitetos procuram essas alternativas, assentes num maior compromisso 

político e social da arquitetura de forma a recuperar alguma da sua 

relevância para a sociedade.   

 

 

Fig. 15 – Frank Ghery, Daniel Libeskind, Norman Foster e Bjarke Ingels são alguns dos mais 

prolíferos e mediáticos arquitetos atuais.  

 

 “A arquitetura está à deriva na estratosfera, onde nem são simplesmente 

os projetos produzidos que não têm nenhuma relação com edifícios reais, 
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mas são os edifícios que estão a ser produzidos que não têm relação com 

necessidades reais.”10 (Ratti;Claudel, 2015: 17) 

 A arquitetura é feita de iniciativas comuns e é cada vez mais multidisciplinar 

nas diversas fases que a compõe, pois, os desafios atuais assim o exigem. 

Temas como o aquecimento global, a sustentabilidade ou o incessável fluxo 

de pessoas para as cidades, que fez com que pela primeira vez na história 

da humanidade haja mais pessoas a viver em cidade do que no campo, 

tendência que não mostra sinais de abrandamento (Nações Unidas, 2019), 

são alguns dos novos desafios a que os arquitetos estão sujeitos.  

 Apesar de alguns resultados aquém do esperado e de alguma dificuldade 

em as por em prática, as iniciativas participativas abordavam questões que 

hoje são tão ou mais pertinentes que à época e que, se ainda se pretende 

transformar a prática da arquitetura atual e encontrar um rumo que seja 

capaz de dar resposta aos desafios contemporâneos, é importante olhar 

novamente para algumas das suas particularidades. 

 Não podemos descrever um modelo geral de participação porque não o 

há. Um modelo geral de participação teria de assumir algum tipo de 

generalização relativamente aos utilizadores ou locais onde se pretende 

intervir e isso seria cair em erro novamente. Diferentes abordagens com 

diferentes níveis de envolvimento são necessárias para os diferentes 

contextos e especificidades de cada caso (Jones, Petrescu & Till, 2005). 

Existem, no entanto, princípios que são transversais à maioria das 

abordagens e que justificam uma incorporação na prática atual. 

 Ao ter em conta que cada projeto é uma combinação de circunstâncias 

únicas e procurar incorporá-las no processo, a participação contribui para 

uma resposta mais adequada ao contexto onde se procura intervir. 

Trabalhando as especificidades de cada caso, procura-se fazer frente às 

 
10 Tradução livre do autor - “Architecture has drifted into the stratosphere, where it’s not 

even as simple as designs being produced which have no relationship to actual buildings, 

but it’s even that the buildings that are being produced have no relationship to actual 

needs,” (Ratti;Claudel, 2015: 17) 
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construções motivadas exclusivamente por razões económicas e contribuir 

para maior aceitação por parte de quem as vai utilizar. O estudo das 

construções vernaculares e as suas características como consequência dos 

diferentes climas e topografias por exemplo, fornecem informações cruciais 

para se perceber como construir. O arquiteto deve então procurar uma 

forma de intervir que seja adequada ao local e contribua de forma positiva 

para o seu desenvolvimento. O envolvimento das pessoas e a contribuição 

que elas têm na compreensão da utilização do espaço é tão fundamental 

como as questões construtivas pois, as pessoas e a sua cultura são tão 

especificas como o clima, mas serão elas a definir a longevidade do 

projeto. 

“O papel do arquiteto não é o de conceber ou construir formas, mas antes 

de observar o ambiente construído e procurar entender o seu papel no seu 

inexorável desenvolvimento.”11 (Ratti;Claudel, 2015: 27)  

Outra das principais vantagens apontadas à participação no processo 

arquitetónico está relacionada com a apropriação do espaço pelas 

pessoas que o vão habitar.  

“Se é suposto as pessoas sentirem uma sensação de pertença ao mundo 

em que vivem, um envolvimento nos espaços que habitam é um bom ponto 

de partida. Isto está refletido na maioria dos capítulos deste livro, e leva a 

uma leitura da arquitetura como a ocupação do espaço por pessoas 

sensatas e conscientes, não de arquitetura como um processo 

tecnicamente determinado ou esteticamente subtil.”12 (Jones, Petrescu & 

Till, 2005) 

 
11 Tradução livre do autor - “The role of the architect, then, is not to conceive of and build 

form, but rather to observe the built environment and seek to understand his role in its 

inexorable advancement.” (Ratti;Claudel, 2015: 27) 

 
12 Tradução livre do autor - “If people are to feel a sense of belonging to the world in which 

they live, na involvement in the spaces they inhabit is a good starting point. This is reflected 

in most of the chapters in the book, and leads to a reading of architecture as the 

occupation of space by sensate, politicised beings, not architecture as technically 

determined process or rarefied aesthetic.” (Jones, Petrescu & Till, 2005) 
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 A inclusão dos utilizadores no processo contribui para a criação de uma 

ligação profunda entres os mesmos e o espaço. A importância de existir 

algum tipo de investimento por parte dos utilizadores é fundamental para a 

criação de um vínculo e uma verdadeira apropriação por parte dos 

mesmos. António Bandeirinha refere-nos que “quantos mais recursos 

próprios fossem investidos na construção das casas tanto mais forte seria 

também o sentimento de apropriação em relação ao fogo e ao bairro.” 

(Bandeirinha; 2011: 122) e, citando Nuno Portas (in Bandeirinha; 2011: 122), 

“nada obrigava a que esse investimento fosse realizado em mão-de-obra 

na auto-construção”, que podia simplesmente ser um investimento 

monetário. O importante mesmo era “mexer na obra” (in Bandeirinha; 2011: 

122). Este tipo de investimento é retribuído sob forma de realização e 

satisfação pessoal por ter feito parte de algo e, quando realizado por 

grupos de participantes, contribui para que um sentimento de comunidade 

nasça dessa experiência (Jones, Petrescu & Till, 2005: 157). Este tipo de 

ligação torna-se numa base fundamental sobre a qual se deve desenvolver 

o resto do processo pois contribui para o sucesso e sustentabilidade do 

projeto a longo prazo (Jones, Petrescu & Till, 2005: 13). 
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Fig. 16 - Walter Segal numa visita ao terreno na comunidade de Lewinsham que foi auto-

construída pela comunidade e que ainda hoje existe. 

 Por último, a abertura do arquiteto para o conhecimento empírico e 

vivenciado que os utilizadores fornecem, contribui para uma transformação 

e enriquecimento da prática para algo mais que conhecimento 

especializado. Muitas vezes são as pessoas excluídas do processo que 

podem contribuir para uma solução inovadora ao serem incluídos no 

mesmo pois possuem valores diferentes dos especialistas, construídos pelo 

quotidiano e que são facilmente ignorados e considerados inferiores (Jones, 

Petrescu & Till, 2005: 30). Ao estar recetivo a este conhecimento, o arquiteto 

está a iniciar uma troca de conhecimento entre ele e o utilizador que pode 

ser benéfica para os dois. Este conhecimento é também adquirido pelo 

arquiteto enquanto utilizador uma vez que os arquitetos são cidadãos 

comuns que usufruem dos mesmos espaços que os restantes. Ao variar entre 
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um posicionamento como um especialista com um de utilizador, o arquiteto 

está a desenvolver um tipo de conhecimento a que John Shotter (in Jones, 

Petrescu & Till, 2005: 29) chama de “um terceiro tipo de conhecimento”, 

desenvolvido a partir do contexto específico em que está situado.  

“O arquiteto deveria, efetivamente, ser um cidadão especialista bem como 

um especialista em cidadãos.”13 (Jones, Petrescu & Till, 2005: 30) 

 

Fig. 17 – “Drawing Hands” de M.C. Escher é uma analogia interessante ao processo da 

troca de informação: uma relação cíclica em que um cria o ou outro enquanto é 

simultaneamente criado. 

 

 Central a tudo isto estão, contudo, os modos pelos quais é possível uma 

participação, ou seja, os meios de comunicação entre arquitetos e 

utilizadores. Esses meios tomam, maioritariamente, a forma de palestras, 

desenhos e imagens produzidas pelos arquitetos e maquetas, utilizados de 

forma individual ou em conjunto. No entanto, todos esses meios apresentam 

debilidades quer na forma como a informação é absorvida pelo 

participante, quer na capacidade de permitir uma intervenção direta do 

 
13 Tradução livre do autor - “The architect should, in effect, be an expert-citizen as well as 

citizen-expert.” (Jones, Petrescu & Till, 2005: 30) 
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mesmo e podem tornar-se um entrave à participação quando deveriam 

ser facilitadores. 

 Quando se encaram os participantes de um projeto numa discussão sobre 

o mesmo, um dos grandes erros cometidos pelos arquitetos é o tipo de 

linguagem que utilizam. Regularmente os arquitetos utilizam uma linguagem 

demasiado técnica sem ter em conta o diferente nível de conhecimento 

entre ambos os lados ou então, utilizam essa linguagem de forma a 

conseguir neutralizar qualquer intervenção dos participantes quer por 

receio de expor fragilidades no projeto, quer fragilidades no conhecimento 

do arquiteto (Jones, Petrescu & Till, 2005: 28). 

 Desenhos produzidos pelos arquitetos são dos elementos mais utilizados 

para transmitir a ideia de projeto, mas, as plantas, cortes e alçados, tão 

familiares para os arquitetos, não são elementos suficientemente claros 

para transmitir as verdadeiras intenções e formas de ocupação do espaço 

sendo, na realidade, extremamente redutores. O nível de entendimento e 

familiaridade para com esses tipos de desenhos são completamente 

diferentes quando vistos da perspetiva de um arquiteto ou da perspetiva 

de um participante e como tal, podem contribuir para uma exclusão da 

participação por incompreensão do que está a ser exposto (Jones, Petrescu 

& Till, 2005: 35). 

 As imagens produzidas, cada vez mais foto realistas, em conjunto com as 

maquetas, apesar de permitirem uma visualização superior das opções 

tomadas em projeto, podem, em contrapartida, ser ferramentas 

relativamente dispendiosas pois podem requerer um elevado investimento 

financeiro e de tempo para a sua produção. Frequentemente e de forma 

a aumentar a aceitação do projeto, as imagens produzidas são 

embelezadas de tal forma que acabam por não corresponder ao que será 

efetivamente construído, tornando a sua utilização inútil do ponto de vista 

da participação. A divulgação deste tipo de imagens nas plataformas de 

comunicação digitais contribuiu ainda para uma visão mais superficial da 
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arquitetura e uma obsessão estética que torna as pessoas em consumidores 

passivos de um produto que está sujeito às flutuações de gosto e tendências 

(Jones, Petrescu & Till, 2005). 

 De forma a que se possa praticar uma participação que tenha em conta 

as especificidades de cada caso e seja fértil na troca de conhecimento 

entre os diferentes intervenientes, é necessário encontrar novas formas de 

comunicação.  

 Este interesse renovado pela responsabilidade social do arquiteto coincide 

com uma revolução tecnológica que está a transformar praticamente 

todos os setores mundiais e, como tal, a arquitetura não é exceção. O atual 

desenvolvimento tecnológico, onde as ferramentas digitais são cada vez 

mais comuns e familiares para as pessoas pode proporcionar alternativas 

com elevado potencial.  

 

 

Fig. 18 - Plataformas digitais 
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Digitalização 

 A revolução tecnológica e consequente digitalização de informação e 

processos a decorrer, está a transformar a forma como interagimos, como 

produzimos informação e como a mesma é absorvida e partilhada pelas 

pessoas. Veja-se por exemplo o caso das revistas de arquitetura que, 

durante décadas, foram o principal meio de divulgação na área, mas que 

atualmente, devido ao abrangente acesso à internet a nível mundial e à 

criação de páginas e comunidades online, perderam grande parte da sua 

influência. Páginas como o Archdaily ou Deezen e o crescimento das redes 

sociais, entre outros, tornaram-se os principais meios de divulgação e 

alargaram o acesso à informação a todo o tipo de pessoas (Zaera-Polo, 

2017). 

 

 

Fig. 19 - Evolução da comunicação 

 

 A divulgação de arquitetura digitalmente e acessível à generalidade das 

pessoas, em simultâneo com os meios de comunicação cada vez mais 

rápidos, criam uma oportunidade única de alargar o envolvimento do 

público na prática da disciplina. Mais do que simples consumidores de um 

produto, as competências tecnológicas das pessoas e dos arquitetos atuais 

permitem que o público se torne num elemento ativo durante o processo 



36 
 

de produção arquitetónica e pode estar na origem de uma nova era de 

participação. 

 O interesse na participação devido à capacidade de estabelecer uma 

plataforma de comunicação comum e acessível aos diversos 

intervenientes, consequente dos desenvolvimentos tecnológicos, não é 

algo recente. 

 “Um dos problemas identificados na participação é que os canais de 

comunicação entre o especialista e o não-especialista não são 

transparentes e então, a participação mantém-se dominada pelos 

especialistas que iniciam a comunicação nos seus próprios termos, 

circunscrevendo o processo através de desenhos codificados e linguagem 

profissional. Este problema foi abordado nos inícios de 1970 com o 

movimento de métodos de design em que uma estranha aliança foi criada 

entre teoria dos sistemas, programas de computadores e retórica 

participativa. Os proponentes concordaram que uma das barreiras para a 

participação na arquitetura é a obscuridade do processo de design. Eles 

argumentaram que explicando o processo através de meios racionais, e 

através do uso de computadores, o design tornar-se-á mais transparente e 

o não-especialista vai ser capaz de comprometer-se a fundo no processo 

de design.”14 (Jones, Petrescu & Till, 2005: 24) 

 Atualmente, as novas ferramentas que vieram fazer parte do leque 

disponível pelos arquitetos por consequência dos avanços tecnológicos são 

várias. De uma forma ou de outra, todas estão ou irão ter impacto e alterar 

a forma como se produz ou colabora. 

 
14 Tradução livre do autor - “One of the problems identified in participation is that the 

channels of communication between the expert and the non-expert are not transparent, 

and so participation remains dominated by the experts who initiate the communication on 

their own terms, circumscribing the process through professionally coded drawings and 

language. This problem was addressed in the early 1970s with the design methods 

movement, in which a strange alliance was formed between systems theory, computer 

programmes and participatory rhetoric.16 The proponents agreed that one of the barriers 

to participation in architecture is the obscurity of the design process.” (Jones, Petrescu & Till, 

2005: 24) 
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 As representações tridimensionais, ou modelos 3D, permitem uma melhor 

compreensão de aspetos espaciais existentes ou propostos por parte dos 

profissionais e não profissionais (Whyte;Nikolic, 2018: 18). À medida que a 

representação tridimensional digital é cada vez mais comum pela 

abrangente adoção da metodologia BIM por parte da indústria da 

construção, a produção de informação digital associada aos modelos 

digitais é como consequência, mais fácil, mas ao mesmo tempo, mais 

complexa e difícil de visualizar através dos meios tradicionais (Whyte;Nikolic, 

2018: 27). A necessidade de incluir pessoas no processo projetual levou a 

que esses mesmos modelos suportassem ferramentas colaborativas e 

servissem para mais do que comunicar um projeto final (Whyte;Nikolic, 2018: 

18). 

 

 

Fig. 20 – A metodologia de BIM é cada vez mais utilizada pelos arquitetos e está a tornar-

se a norma na indústria da construção.  

 

 O poder de processamento dos computadores atuais, o acesso a 

informação estruturada através de diversos equipamentos eletrónicos e em 

qualquer lugar (Whyte;Nikolic, 2018: 1) levou a um interesse renovado numa 



38 
 

das ferramentas que apresenta maior potencial para se tornar relevante, 

tanto a nível da produção arquitetónica como a nível da comunicação da 

mesma: a Realidade Virtual. 

 

 

Fig. 18 – Imagem conceptual de uma visualização de um modelo recorrendo à realidade 

virtual. 
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Capítulo II 

A realidade virtual como ferramenta 
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2.1 – Digitalização da comunicação 

 

Contextualização e definição 

 Associando a capacidade de simular uma réplica de um ambiente real ou 

um ambiente imaginário que poderá, ou não, eventualmente existir, com a 

possibilidade de uma interação com o mesmo, o potencial da realidade 

virtual (RV) é praticamente ilimitado. A sua frequente utilização nas mais 

diversas indústrias demonstra que a tecnologia atingiu maturidade 

suficiente para se tornar uma mais valia e que, com o crescimento da 

utilização da metodologia BIM e da consequente informação digital 

associada aos modelos produzidos pela indústria da construção, a RV é 

vista atualmente como uma ferramenta capaz de auxiliar os profissionais, 

bem como, todos os envolvidos nos projetos, incluindo os futuros utilizadores, 

a visualizar e comunicar informação de forma a que se possam tomar 

decisões de forma mais informada e melhorar o resultado obtido nas 

intervenções.  

 A crescente utilização BIM e a respetiva digitalização da arquitetura 

permitiu uma capacidade de visualizar, processar ou armazenar 

informação sem precedentes e, como consequência, para além do 

edifício construído, é cada vez mais comum o fornecimento da informação 

digital associada ao mesmo aos clientes. Essa informação é importante 

para que a futura gestão e manutenção do edifício seja feita de forma mais 

eficiente (Whyte;Nikolic, 2018: 8-9). 

 O modelo digital associado à construção é denominado de “digital twin” 

e a interoperabilidade entre o objeto construído e a sua cópia digital, que 

pode ser atualizada em tempo real através da utilização de sensores por 

exemplo, é denominada de “cyber-physical” (Whyte;Nikolic, 2018: 9). 

 Enquanto que a RV pode ser uma ferramenta importante numa fase de 

desenvolvimento de um projeto, após a sua conclusão pode também servir 
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como ferramenta para auxiliar à manutenção do espaço físico 

(Whyte;Nikolic, 2018: 19). 

“À medida que processos BIM são largamente utilizados tanto no setor da 

construção ou de infraestruturas, profissionais têm de aprender a criar ou 

gerir grandes conjuntos de dados para os seus projetos e desenvolver novos 

entendimentos das qualidades e desempenho do ambiente construído.”15 

(Whyte;Nikolic, 2018: 9) 

 Principalmente através da integração com a metodologia BIM, iniciou-se 

um novo paradigma de utilização de RV. A convergência com outras 

tecnologias digitais e a sua utilização simultânea, como os scanners a laser, 

está na origem da sua incorporação em diferentes fases do projeto 

(Whyte;Nikolic, 2018: 38).  

 

 

Fig. 22 – Na imagem podemos observar algumas ferramentas digitais e a sua inclusão ao 

longo da vida de um edifício nas suas diferentes fases. 

 

 
15 Tradução livre do autor - “As BIM processes become more widely used in both the 

construction and infrastructure sectors, professionals must learn how to generate and 

manage large datasets for their projects and develop new understandings of built 

environment assets and their performance.” (Whyte;Nikolic, 2018: 9) 
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 Para melhor se compreender algum do potencial da RV é necessário 

compreender em que consiste a tecnologia em si, bem como algumas 

considerações teóricas e aplicações práticas. 

 O termo Realidade Virtual, se desconstruído e lido de forma individual, é na 

realidade um paradoxo. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea (2001), realidade é “aquilo que existe de facto, que é real” 

enquanto que virtual é algo “que existe como potência ou faculdade mas 

sem exercício ou efeito prático”. Uma definição mais concordante com a 

atual conotação do termo é a utilizada por Jason Jerald (Jerald, 2016: 9) 

em que define a RV como “um ambiente digital gerado por computador 

que pode ser experienciado e interagido como se esse ambiente fosse 

real”16. O dicionário de Oxford (in Whyte;Nikolic, 2018: 3-4) por sua vez, 

define o termo enfatizando tanto o aspeto tecnológico como o 

experiencial: “A simulação gerada por computador de uma imagem 

tridimensional ou ambiente que pode ser interagido de forma física ou 

quase real por uma pessoa utilizando equipamento eletrónico, como um 

capacete com um ecrã interior ou luvas equipadas com sensores.”17 

 Com base em qualquer das definições, concluímos que na essência da RV 

está, na realidade, uma ferramenta de comunicação entre um ser humano 

e a tecnologia. Uma boa comunicação é alcançada tendo em conta os 

aspetos tecnológicos da RV bem como a sua componente humana pois, 

ambos definem o sucesso da experiência no geral. 

“Experiências de RV bem projetadas podem ser consideradas como 

colaboração entre humano e máquina onde tanto software e hardware 

 
16 Tradução livre do autor - “a computer-generated digital environment that can be 

experienced and interacted with as if that environment were real.” (Jerald, 2016: 9) 

 
17 Tradução livre do autor - “The computer-generated simulation of a three-dimensional 

image or environment that can be interacted with in a seemingly real or physical way by a 

person using special electronic equipment, such as a helmet with a screen inside or gloves 

fi tted with sensors.” (in Whyte;Nikolic, 2018: 3-4) 
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trabalham em conjunto de forma harmoniosa para proporcionar 

comunicação intuitiva com o humano.”18 (Jerald, 2016: 10) 

 A capacidade de testar produtos ou proporcionar treino especializado 

num ambiente controlado são algumas das aplicações da RV já utilizadas 

em diversas indústrias como a arquitetura, militar, petrolífera, entre outras. A 

participação de forma ativa na execução de determinada função num 

ambiente simulado contribuí para uma melhor adaptação e compreensão 

das condições reais que poderão ser encontradas e aumentar a 

probabilidade de sucesso. A RV é então uma ferramenta que ajuda à 

compreensão, seja de uma competência real ou de algum conceito 

abstrato (Jerald, 2016: 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Tradução livre do autor - “Well-designed VR experiences can be thought of as 

collaboration between human and machine where both software and hardware work 

harmoniously together to provide intuitive communication with the human.” (Jerald, 2016: 

10) 
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Antecedentes históricos 

 Apesar da relativa contemporaneidade do termo RV, a habilidade de criar 

ilusões que nos parecem transportar para outros locais e mostrar algo que 

não está realmente lá é algo recorrente ao longo da história da 

humanidade, podendo considerar algumas dessas experiências como uma 

RV analógica (Jerald, 2016: 15). 

 Sir Charles Wheatstone desenvolveu, em 1832, aquilo que é uma versão fixa 

do que são atualmente as televisões estereoscópicas 3D (Fig. 23) enquanto 

que, David Brewster, na Exibição do Palácio de Cristal de 1851 demonstrou 

um estereoscópio portátil que foi bastante popular e comercializado (Fig. 

24). Conceptualmente podemos considerar que o estereoscópio de 

Brewster é idêntico ao Google Cardboard utilizado atualmente sendo que, 

este último, utilizada um telemóvel representando uma imagem invés de 

uma imagem física propriamente dita (Jerald, 2016: 15-16). 

 

Fig. 23 – Um exemplo fixo da criação de Wheatstone 
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Fig. 24 – Um exemplar do dispositivo de Brewster 

 

 Na década de 50 do séc. XX, Morton Heilig patenteou um head-mounted 

display (HMD) que dizia permitir uma visão vertical e horizontal de 140º e 

incluía auriculares estéreo, libertação de ar a diferentes temperaturas e até 

odores. (Fig. 25) Desenvolveu também um ecrã fixo que proporcionava 

uma experiência imersiva de filmes, chamado de Sensorama, que simulava 

características do mundo real como som, vibrações, odores e até vento, 

entre outras (Fig. 26). 
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Fig. 25 – HMD de Heilig 

 

 

Fig. 26 – Sensorama de Heilig 
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 Em 1961, a Philco Corporation desenvolveu o primeiro HMD que permitia a 

deteção dos movimentos da cabeça do utilizador (Fig. 27) enquanto que 

em 1962, a IBM garantiu a patente da primeira luva que permitia a 

introdução de comandos através de um sensor que detetava a posição 

dos dedos (Fig. 28). 

 

 

Fig. 27 – HMD da Philco 
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Fig. 28 – A luva da IBM era capaz de detetar a posição dos dedos e uma luva em cada 

mão permitia 1048575 combinações possíveis de entrada de informação (Jerald, 2016: 21) 
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 Jaron Lanier fez parte da equipa da Atari Research em 1982, que 

procurava novas formas de interagir com computadores, até 1985, altura 

em que criou em conjunto com Thomas Zimmerman a VPL Research. A 

criação do termo “realidade virtual” é atribuída a Lanier por volta dessa 

altura (Jerald, 2016: 26). 

 Na década de 90 a RV parecia destinada a mudar o mundo e as 

experiências com a tecnologia multiplicavam-se. Previa-se que milhões de 

pessoas iriam utilizar HMD diariamente e que o mercado para RV seria de 

milhares de milhões. No entanto, tal não se concretizou e a tecnologia não 

correspondeu às espectativas que lhe eram atribuídas e motivou o lento 

declínio da indústria (Jerald, 2016: 26-27). 

 

 

Fig. 29 – Gráfico desenvolvido pela empresa Gartner que pretende demonstrar a 

expectativa exagerada em relação às tecnologias numa fase inicial que depois leva a 

uma quebra do interesse pelas mesmas. Posteriormente e com outra maturidade, o 

interesse é renovado, mas as espectativas crescem de forma estável até um ponto de 

equilíbrio 
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 O desenvolvimento tecnológico não abrandou, muito pelo contrário. À 

medida que os computadores eram consideravelmente mais sofisticados, 

novas tecnologias eram desenvolvidas e o respetivo custo baixava 

substancialmente, levando à implementação das mesmas nos sistemas de 

RV. Os sistemas eram cada vez mais pequenos, potentes e acessíveis 

financeiramente (Whyte;Nikolic, 2018: 33).  

 

 

Fig. 30 – Desenvolvimento de tecnologias que contribuíram para o estado atual da RV 

 

 Em 2012, a empresa Oculus VR lançou na plataforma de financiamento 

coletivo Kickstarter o produto Oculus Rift, que marcou o início de uma nova 

geração de equipamento estereoscópico e uma adesão por parte da 

população geral sem precedentes. A popularidade cresceu de tal forma 

que em 2014, a Facebook adquiriu a Oculus VR por dois mil milhões de 

dólares. Começava uma nova era para a RV (Jerald, 2016: 27). 

 

Formas de Realidade 

 Para melhor se compreender a RV é necessário compreender primeiro as 

diversas formas de realidade que existem. Em 1994, Milgram e Kishino 

(Milgram;Kishino, 1994) propuseram o conceito de “virtuality continuum” 

(Fig. 31) que incorpora todos os tipos de realidade, desde o mundo real a 

mundos virtuais. 
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Fig. 31 – Virtuality Continuum (imagem adaptado de Milgram;Kishino, 1994) 

 

O diagrama apresenta num extremo o ambiente real enquanto que no 

outro o ambiente virtual e, categoriza como realidade mista o que se 

encontra entre eles, ou seja, a utilização de elementos reais e virtuais em 

simultâneo.  

 O ambiente real é precisamente o ambiente em que vivemos. 

Dependendo do objetivo que se pretende alcançar com a RV, pode ou 

não ser do nosso interesse replicar exatamente esta realidade. A sua 

compreensão é, no entanto, extremamente importante para aplicações 

de RV uma vez que a forma como interagimos e como é percecionado são 

fulcrais para um bom desempenho da experiência (Jerald, 2016: 29). 

 A realidade aumentada (RA) tem a particularidade de adicionar ou 

sobrepor informação virtual ao mundo real.  

 A virtualidade aumentada (VA) refere-se a predominantemente 

informação digital baseada em contexto real. Um exemplo são os sistemas 

de navegação GPS (Whyte;Nikolic, 2018: 2) ou filmes imersivos (Jerald, 2016: 

30). 

 O ambiente virtual refere-se a ambientes criados exclusivamente de forma 

artificial, sem a utilização de contexto real (Jerald, 2016: 30). 
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Sistemas de RV 

 Os sistemas de realidade são a componente física e informática da RV 

(hardware e software) que permitem uma experimentação sensorial 

(Jerald, 2016: 30). Os modelos de RV são experienciados através de uma 

combinação de dispositivos de entrada e saída (input/output) 

(Whyte;Nikolic, 2018: 4) e o seu objetivo é permitir uma interação entre o 

utilizador e o conteúdo digital de forma a que a comunicação bidirecional 

seja intuitiva e fluída (Jerald, 2016: 30). 

 

 

Fig. 32 – Componentes de um sistema de RV 

 

“Humanos e computadores não utilizam a mesma linguagem portanto o 

sistema de realidade tem de agir como um tradutor ou intermediário entre 

eles”19 (Jerald, 2016: 30) 

 
19 Tradução livre do autor - “Humans and computers do not speak the same language so 

the reality system must act as a translator or intermediary between them” (Jerald, 2016: 30) 
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 As diferentes configurações de sistemas determinam o modo como o 

utilizador vivencia e interage com o ambiente e, numa situação ideal, o 

sistema deveria passar despercebido e a interação deveria acontecer de 

forma natural, quase real (Jerald, 2016: 30). 

 Sendo uma componente indispensável dos sistemas de realidade, os 

dispositivos de entrada e saída que permitem uma comunicação de e para 

o modelo possuem diversas características. Por uma questão de coerência, 

considera-se entrada (input) como a informação que parte do utilizador 

para o sistema e, por sua vez, saída (output) como a resposta do sistema 

para o utilizador (Jerald, 2016: 31). 

 Algumas das opções de hardware mais comuns são: 

 Dispositivos de controlo – são os dispositivos que essencialmente permitem 

uma interação, navegação ou seleção de objetos no ambiente virtual. 

Ratos, controladores e trackballs são alguns exemplos (Whyte;Nikolic, 2018: 

4). 

 

Fig. 33 – Exemplos de dispositivos de controlo 

 Ecrãs visuais – variam em tamanho e configuração e estão divididos de três 

formas (Jerald, 2016: 32): 

 HMD – é um tipo de ecrã colocado na cabeça do utilizador. O 

rastreamento da posição e orientação são fundamentais na sua utilização 

pois o ecrã e os auriculares movem-se com a cabeça e são o tipo de 

equipamento que geralmente, permite uma maior imersão (Jerald, 2016: 

32). 
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Fig. 34 – HMD  

Ecrãs fixos – variam entre os monitores comuns a ecrãs que envolvem 

por completo o utilizador. São geralmente ecrãs lisos apesar de existirem 

formas complexas. Também incorporam rastreamento dos movimentos não 

sendo, no entanto, tão responsivos como os HMD (Jerald, 2016: 34). 

 

Fig. 35 – A experiência representada na imagem é frequentemente denominada de 

Fishtank VR e utiliza um ecrã e óculos 3D com rastreamento de posição da cabeça 
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Fig. 36 – Exemplo de uma experiência em que o utilizador é envolvido por ecrãs 

 Portáteis – não possuem rastreamento preciso da cabeça e são 

passíveis de ser suportados na mão do utilizador devido à sua dimensão. 

Fazem parte deste grupo os telemóveis inteligentes e os tablets por exemplo 

(Jerald, 2016: 34). 

 

 

Fig. 37 – O crescente desenvolvimento dos dispositivos eletrónicos utilizados diariamente 

contribuí para uma maior acessibilidade a experiências de RV 
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 Interfaces auditivas – Permitem a experimentação a nível auditivo. O áudio 

pode ser proveniente de colunas fixas ou que acompanham os movimentos 

da cabeça, mas para uma melhor imersão, devido à capacidade de 

bloquear o mundo exterior, auscultadores são preferíveis (Jerald, 2016: 34). 

 

Fig. 38 – Alguns dispositivos incluem já algum tipo de componente que permite a 

comunicação auditiva. 

 

 Interfaces hápticas – são forças artificiais (Jerald, 2016: 36) que possibilitam 

a experimentação através do tato. São comuns em casos que envolvem 

atividades manuais de forma a simular uma interação real entre utilizador e 

objeto virtual (Whyte;Nikolic, 2018: 6). Muitos dos dispositivos hápticos 

servem como dispositivos de entrada (Jerald, 2016: 36).  
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Fig. 39 – Luva háptica 

 

 Interfaces olfatórias – Permitem a experimentação através do olfato, mas 

são pouco comuns e devido à composição química dos odores, são mais 

difíceis de implementar num sistema que as opções visuais e auditivas 

(Whyte;Nikolic, 2018: 6). 

 Outras opções incluem plataformas móveis (Jerald, 2016: 39), que movem 

o corpo e transmitem a sensação de movimento e gravidade e são comuns 

em simulações de voo (Fig. 40), ou passadeiras (Jerald, 2016: 40), que 

simulam a sensação de se estar a andar ou correr enquanto estamos no 

mesmo sítio (Fig. 41). Questões como vento e até o paladar podem também 

ser introduzidas nas experiências se a sua utilização ajudar a melhorar a 

qualidade da imersão (Fig. 42) (Jerald, 2016: 42). Na procura de alternativas, 

alguns trabalhos experimentais recentes exploram a capacidade de 

navegar em ambientes virtuais usando apenas as ondas cerebrais 

(Whyte;Nikolic, 2018: 6). 
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Fig. 40 – Uma plataforma hidráulica que permite a acoplação de uma cadeira 
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Fig. 41 – As passadeiras permitem uma deslocação física que é simulada virtualmente. 
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Fig. 42 – Birdly é um sistema que permite uma experiência de voo similar à de uma ave e 

que incorpora uma série de características que tornam a experiência o mais credível 

possível. 

 

 O desenvolvimento de software específico para uma boa experiência é 

resultante da capacidade de processamento dos computadores atuais. 

Sendo cada sofisticados, os computadores permitem que, em conjunto 

com a componente de hardware, a componente informática seja capaz 

de proporcionar experiências de RV mais complexas, até em tempo real 

(Whyte;Nikolic, 2018: 6). Por vezes os modelos produzidos em arquitetura 

contêm muita informação e são de difícil processamento podendo ser 

necessário otimizar o mesmo excluindo informação desnecessária de ser 

processada. Um processamento lento por parte de um computador pode 

levar a uma falta de correspondência entre o que se está a tentar 

comunicar com o modelo e a resposta do mesmo, reduzindo a qualidade 

da experiência (Whyte;Nikolic, 2018: 6-7). 

 Apesar das diversas ferramentas que suportam os diferentes tipos de 

realidade, a importância da escolha de um sistema correto para cada 

finalidade é fundamental. Dependendo do objetivo que se pretende 
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alcançar, a quem se destina a experiência ou se a utilização é em conjunto 

ou individual, a escolha do sistema deve responder a essas exigências. Na 

arquitetura e na construção em geral, alguns sistemas podem facilitar uma 

colaboração multidisciplinar num modelo virtual enquanto que outros 

podem ser mais adequados para uma simples demonstração ou revisão 

com utilizadores/clientes. É então importante fazer a distinção entre os dois 

tipos a que se destina a experiência: de um lado temos os utilizadores dos 

espaços onde constam os habitantes, turistas, visitantes, etc., enquanto que 

por outro, temos os profissionais como arquitetos, engenheiros, técnicos, 

etc. (Whyte;Nikolic, 2018: 11). 

 

 

Fig. 43 – Distinção de utilizadores 

 

 Para além do tipo, verificamos que o número de utilizadores também tem 

influência na escolha de um sistema de RV. Tendo em conta o número de 

participantes e o grau de imersão proporcionado pelos sistemas, 

investigadores e profissionais da indústria sugeriram uma categorização dos 

diferentes tipos com base nesses fatores (Whyte;Nikolic, 2018: 24). 

 Utilizadores múltiplos à base de projeções – Permite a vários utilizadores 

experienciar simultaneamente a mesma simulação. Pode ser uma 

experiência completamente ou parcialmente imersiva (CAVE) e incluir 

rastreamento do utilizador. Pode, no entanto, criar algum conflito na 

experiência de algum participante que não esteja a ser rastreado pois é 
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forçado a vivenciar a experiência através do ponto de vista de outro que 

esteja (Whyte;Nikolic, 2018: 26). 

 Utilizadores individuais – HMD permitem a navegação virtual através do 

rastreamento do movimento corporal ou através de algum dispositivo de 

entrada. Apesar de incorporarem sistemas predominantemente de uso 

individual, é possível funcionarem em conjunto e integrar múltiplos 

utilizadores na mesma simulação (Whyte;Nikolic, 2018: 26-27). 

 O outro fator utilizado para a classificação, já referido anteriormente como 

uma consequência ou objetivo de alguns sistemas, é a imersão. 

 A imersão refere-se ao nível de estímulos sensoriais que são transmitidos ao 

utilizador durante a experiência e que lhe permitem alcançar uma 

sensação de presença, ou seja, a sensação de estar num sítio enquanto se 

está realmente num outro. Algumas características como o número de 

mecanismos sensoriais envolvidos, a coerência com os movimentos do 

utilizador e a interação com a simulação, fazem parte da imersão (Jerald, 

2016: 45-56). 

 “…referimo-nos a imersão como a característica física do sistema de RV, e 

presença como a resposta psicológica ou característica da experiência do 

utilizador.”20 (Whyte;Nikolic, 2018: 24) 

Os sistemas são classificados da seguinte forma, tendo em conta o grau de 

imersão que proporcionam: 

 Sistemas de imersão completa envolvem por completo o campo de visão 

para proporcionar uma experiência mais concreta. Geralmente estes 

sistemas incorporam HMD ou ecrãs que envolvem o utilizador, rastreamento 

posicional e requerem computadores com elevada capacidade de 

 
20 Tradução livre do autor - “we refer to ‘immersion’ as a physical characteristic of a VR 

system, and ‘presence’ as a psychological response or characteristic of the user 

experience.” (Whyte;Nikolic, 2018: 24) 
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processamento e podem permitir simulações extremamente realistas 

(Whyte;Nikolic, 2018: 24-25). 

 Sistemas semi-imersivos envolvem apenas parte do campo de visão 

proporcionando alguns aspetos imersivos como imagens estereoscópicas 

sem necessariamente rastrear os movimentos corporais (Whyte;Nikolic, 2018: 

25). 

 Sistemas não imersivos geralmente utilizam hardware convencional como 

óculos 3D e monitores vulgares. Podem incorporar alguns aspetos imersivos 

como imagens estereoscópicas sem cobrir o campo de visão do utilizador 

(Whyte;Nikolic, 2018: 25). 

 

Fig. 44 – Classificação de sistemas 

 

 Uma boa experiência de RV consiste, no entanto, de uma combinação 

entre a componente tecnológica e a psicológica. Se os elementos 

humanos que constituem a experiência não forem compreendidos, 

dificilmente o resultado obtido será satisfatório. Tal como em arquitetura, as 

pessoas para quem se projeta são tão, ou por vezes mais, importantes do 

que como se constrói. 
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2.2 – Elementos Humanos 

 

Presença 

 Um dos elementos fundamentais para uma boa experiência, como já 

referido anteriormente e intimamente ligado à imersão, é a presença, ou 

seja, a sensação de se estar num lugar quando se está fisicamente num 

outro.  

 Enquanto que imersão se refere a características físicas de um sistema, a 

sensação de presença é algo que se deve tentar proporcionar 

independentemente da intensidade da imersão. Quando alcançado um 

estado de presença elevado, a tecnologia utilizada deveria passar 

despercebida e o utilizador sentir que está a interagir diretamente com um 

ambiente virtual sem dispositivos intermediários (Jerald, 2016: 46). 

 “Enquanto que imersão é sobre características de tecnologia, presença é 

um estado psicológico e fisiológico interno ao utilizador; uma consciência 

no momento de ser imergido num mundo virtual enquanto se tem uma 

amnésia temporária ou agnosia do mundo real e do meio técnico da 

experiência. Quando presente, o utilizador não participa com e perceciona 

a tecnologia, mas participa com e perceciona os objetos, acontecimentos 

e personagens que a tecnologia representa. Os utilizadores que se sentem 

extremamente presentes consideram a experiência especificada pela 

tecnologia RV como um lugar que visitaram invés de algo que simplesmente 

percecionaram.”21 (Jerald, 2016: 46) 

 
21 Tradução livre do autor - “Whereas immersion is about the characteristics of technology, 

presence is na internal psychological and physiological state of the user; an awareness in 

themoment of being immersed in a virtual world while having a temporary amnesia or 

agnosia of the real world and the technical medium of the experience. When present, the 

user does not attend to and perceive the technology, but instead attends to and perceives 

the objects, events, and characters the technology represents. Users who feel highly present 

consider the experience specified by VR technology to be a place visited rather than simply 

something perceived.” (Jerald, 2016: 46) 
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 A imersão nem sempre garante presença, mas, quanto maior for o grau de 

imersão, maior a probabilidade de a presença ser alcançada (Jerald, 2016: 

46). Acontecimentos externos à simulação como um telemóvel a tocar, 

diálogo entre pessoas na proximidade, entre outros, podem resultar numa 

quebra da presença e arruinar a experiência (Jerald, 2016: 47). 

 Considerando que a presença estimulada por uma imersão tecnológica é 

uma forma de ilusão, alguns investigadores distinguem diferentes tipos de 

presença em quatro componentes chave (Jerald, 2016: 47): 

 A ilusão de estar num ambiente espacial estável – sentir que estamos num 

ambiente físico é a parte mais importante da presença. Acontece quando 

todos os estímulos enviados ao utilizador são coerentes com estímulos 

experienciados no mundo real (Jerald, 2016: 47) 

 A ilusão de materialização corporal – a perceção que o utilizador tem um 

corpo na simulação. Diferentes tipos de presença são atingidos 

dependendo da forma como se personifica o utilizador, mas a importância 

de corresponder os movimentos físicos com os visualizados na simulação é 

fundamental em qualquer situação (Jerald, 2016: 47-48). 

 A ilusão de interação física – para além da componente visual da 

experiência, que é a componente mais significativa, o recurso a elementos 

auditivos ou hápticos pode contribuir para uma perceção de que se 

interage com o mundo real (Jerald, 2016: 49). 

 A ilusão de socialização – a perceção que se está a comunicar, verbal ou 

fisicamente, com outros elementos (utilizadores reais ou criações virtuais) no 

mesmo ambiente (Jerald, 2016: 49). 

 

Representação da realidade 

 De forma a aperfeiçoar a simulação, o nível de representação da 

informação digital desejado deve ser definido de acordo com os objetivos 

pois a sua contribuição é também significativa para o resultado final. 
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 Seja para uma representação mais abstrata, replicar a realidade ou até 

tentar a ultrapassar, é necessário compreender como respondemos aos 

diferentes níveis de detalhe e fidelidade com o mundo real que se vivencia 

e as vantagens ou desvantagens de cada. 

 Se o objetivo for atingir uma representação real, qualquer elemento que 

seja menos que tal pode causar uma reação oposta à pretendida uma vez 

que, à medida que a familiaridade com a representação aumenta, 

qualquer irregularidade é amplificada e destaca-se no contexto em que se 

encontra. 

 O uncanny valley (vale da estranheza) (Fig. 45) é uma teoria que pretende 

mostrar que quanto mais similar com um humano real, maior é o conforto 

experienciado pelo utilizador, mas esta similaridade funciona até ao ponto 

em que as irregularidades se tornam visíveis e consequente desconforto 

com a experiência (Jerald, 2016: 50). 

 

Fig. 45 – Uncanny valley representado em gráfico 
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 Para se alcançar presença numa experiência de RV, uma representação 

foto realista não é necessariamente algo desejável e, por vezes, 

representações mais abstratas com outros elementos visuais podem ser mais 

importantes para a alcançar (Jerald, 2016: 50). 

 A falta de correspondência com a realidade pode por vezes, ser uma 

vantagem em arquitetura. Quando se representa uma cidade por exemplo, 

enfatiza-se a sua forma urbana e não elementos vulgares encontrados nas 

cidades reais como condições atmosféricas, lixo ou sujidade nas ruas, etc 

(Whyte;Nikolic, 2018: 16). Em fases iniciais de projeto, uma maior abstração 

da representação pode permitir aos participantes uma maior 

concentração em aspetos relevantes reduzindo o nível de “ruído” visual 

(Whyte;Nikolic, 2018: 17). 

 Representações bidimensionais (2D) como mapas e plantas são 

frequentemente utilizados para simplificar modelos tridimensionais que por 

vezes podem ser demasiado grandes ou complexos de ser visualizados e 

tornam-se numa forma de comunicar mais fácil (Whyte;Nikolic, 2018: 17). 

“Uma representação 2D proporciona aos participantes uma interpretação 

ou descrição de um fenómeno, invés de um acesso direto a ele.”22 

(Whyte;Nikolic, 2018: 17) 

 Representações tridimensionais (3D) permitem compreender as condições 

espaciais existentes ou propostas. A recente preocupação de incluir o 

público na participação do processo arquitetónico contribuiu para a sua 

utilização como ferramenta colaborativa (Whyte;Nikolic, 2018: 18). 

 Apesar de ser associada maioritariamente a representações 3D, a inclusão 

de elementos 2D nas simulações é comum de forma a auxiliar a navegação 

e compreensão do espaço. Um elemento como uma planta pode 

complementar uma navegação em primeira pessoa e ajudar à orientação 

(Whyte;Nikolic, 2018: 18). Outros elementos auxiliares à navegação ou 

 
22 Tradução livre do autor - “2D representation provides an interpretation or description of a 

phenomenon, rather than direct access to it.” (Whyte;Nikolic, 2018: 17) 
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interação incluídos nas simulações podem ser menus com diferentes 

opções, indicações visuais ou a possibilidade de alternar entre uma vista 

egocêntrica, que simula a visão do ser humano para uma excêntrica, que 

permite várias perspetivas sobre o mesmo objeto, entre outros 

(Whyte;Nikolic, 2018: 28-30). 

 

Algumas aplicações relevantes em arquitetura 

 “… desde edifícios e bairros a infraestrutura e cidades, modelos visuais 

podem ser utilizados para democratizar o planeamento e testar um vasto 

número de cenários futuros, ou para compreender a operação do 

ambiente construído e treinar respostas de emergência, equipas de 

manutenção e operação.”23 (Whyte;Nikolic, 2018: 43) 

 Se entendermos as cidades como um complexo sistema de diferentes 

serviços independentes operando em simultâneo, como rede elétrica, 

abastecimento de água, transportes, etc., podemos perceber o quão 

importante é poder visualizar o seu funcionamento. De forma a 

compreender o impacto de alguma intervenção antes de ser realizada, as 

simulações RV podem ser ferramentas extremamente uteis. 

 Foi essa a premissa que os responsáveis pela intervenção numa 

autoestrada em 2000, na cidade de Los Angeles, adotaram (Fig. 46). 

Através da criação de um modelo virtual das condições existentes e da 

proposta de renovação do segmento que seria intervencionado, foi 

possível estudar a viabilidade do projeto e obter feedback instantâneo 

antes da obra ser iniciada (Whyte;Nikolic, 2018: 58). 

 
23 Tradução livre do autor - “from buildings and neighbourhoods to infrastructure and 

cities, virtual models may be used to democratize planning and test a range of future 

scenarios, or to understand operation of the built environment and train emergency 

response, maintenance and operations personnel.” (Whyte;Nikolic, 2018: 43) 
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Fig. 46 – Simulação da autoestrada de Los Angeles 

 Muitos dispositivos utilizados diariamente pelas pessoas alteram também a 

forma como interagimos com a cidade uma vez que permitem informação 

digital de ser sobreposta em ambientes físicos reais. A barreira entre os 

ambientes físicos e virtuais é frequentemente ultrapassada e abrem-se 

novas formas de comunicação (Whyte;Nikolic, 2018: 62) (Fig. 47 e Fig. 48). 

 

Fig. 47 – Membros da Câmara Municipal de Helsínquia a visualizarem um projeto urbanístico 

através de tablets 
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Fig. 48 – Visualização de uma proposta construção no contexto urbano 

 

 O levantamento do património cultural das cidades e a sua reprodução 

em modelos virtuais é outra situação em que a RV altera a forma como 

experienciamos as cidades (Fig. 49). Monumentos existentes e até 

reconstruções arqueológicas podem hoje ser visitados à distância, através 

de aplicações como Google Earth (Whyte;Nikolic, 2018: 64-65). 
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Fig. 49 – Visita à cidade de Florença utilizando a aplicação Google Earth através de um 

sistema de RV  

 

 Funcionando como uma plataforma comum, onde profissionais de diversas 

áreas podem trabalhar em simultâneo, a RV pode ser utilizada de forma a 

identificar erros na construção antes de se iniciar a mesma e a coordenar 

os diferentes intervenientes. O risco de erro é reduzido quando os 

profissionais podem visualizar informação espacial, ou outro tipo, de um 

projeto e corrigir os erros quando encontrados numa fase em que o seu 

custo ainda não é tão significativo como se fosse identificado na execução 

(Whyte;Nikolic, 2018: 103-106). 

 A possibilidade de inspecionar elementos após a sua construção, simular a 

coordenação logística das diferentes atividades que decorrem ao longo 

da execução da obra e reduzir o risco de acidente ou o treino de 

profissionais para determinadas tarefas, são apenas algumas das potenciais 

aplicações da RV num contexto de construção. 
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Fig. 50 – A utilização do sistema Microsoft Hololens numa reabilitação em Utreque, na 

Holanda 

 

Fig. 51 – Simulação de manobra de um veículo elevatório numa situação de obra 

 A participação ao longo do processo arquitetónico é outra possibilidade 

amplificada pelo uso da RV.  

 “De modo a estar envolvido de forma ativa no processo de design, os 

utilizadores devem ser capazes de perceber as suas possibilidades. A 

realidade virtual como meio pode permitir a não profissionais ver opções de 
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design e propor alterações ao design de forma dinâmica. Ao oferecer uma 

experiência intuitiva, quase real do espaço projetado, RV pode ser utilizada 

com clientes, utilizadores finais e outros atores que têm interesse em como 

será o desempenho do design ou perceber as suas exigências e lhe permitir 

partilhar a experiência mais facilmente, e portanto criticar o design 

emergente.”24 (Whyte;Nikolic, 2018: 73) 

 A aplicação do Superbarrio é um exemplo de tentativa de tirar partido da 

tecnologia e da participação da população para compreender melhor 

uma determinada área de Barcelona. Através de uma aplicação gratuita 

os utilizadores podem construir “cidade” de forma semelhante a um 

videojogo, em que podem colocar uma série de equipamentos de acordo 

com o que acham mais necessário. Definindo quatro categorias para se 

intervir: Cultura, Ecologia, Energia e Mobilidade, os dados são recolhidos e 

registados de forma a serem visualizados e servirem de base para uma 

posterior intervenção. Para além da recolha da informação, os utilizadores 

podem visualizar o impacto das suas escolhas em tempo real na aplicação, 

algo que contribuí para uma maior consciencialização das opções 

tomadas. A tridimensionalidade da aplicação permite que seja uma 

ferramenta de comunicação acessível a várias gerações (Superbarrio, 

2019). 

 
24 Tradução livre do autor - “In order to be actively involved in the design process, users must 

be able to fully understand its possibilities. Virtual reality as a medium can enable nonexperts 

to view design options and dynamically propose changes to designs. By off ering an 

intuitive, almost real-world way to experience designed space, VR can be used with clients, 

end-users and other stakeholders who have an interest in how the design will perform or 

appear to understand requirements and to enable them to share their experience more 

easily, and thus critique the emergent design.” (Whyte;Nikolic, 2018: 73) 
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Fig. 52 – Superbarrio 

 

 

Fig. 53 – Exemplo de utilização da aplicação 
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Capítulo III 

 Ensaio projetual 
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Fig. 53 – Conjunto habitacional 
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 Este ensaio projetual está inserido numa investigação académica com o 

título: “A realidade virtual como ferramenta para uma arquitetura 

participativa”. Na investigação procura-se demonstrar o potencial das 

novas tecnologias digitais como meio de aproximação entre arquitetos e 

utilizadores do espaço e como essa tecnologia permite uma melhor 

compreensão espacial e respetiva participação pelos mesmos. Em 

simultâneo foi testada uma metodologia em que alguns moradores de um 

conjunto habitacional na rua D. São João Baptista, em V.N. de Famalicão 

(Fig. 53) eram confrontados com o ensaio como alternativa às condições 

atuais da sua envolvente próxima e num caso específico, da própria 

habitação, através de um sistema de realidade virtual que proporciona 

uma experiência ligeiramente imersiva, constituído por um telemóvel e uns 

óculos Google Cardboard. 

  

 A metodologia utilizada consistia, numa primeira fase, num inquérito 

realizado aos moradores de forma a identificar algumas necessidades e 

obter um diagnóstico sobre o qual seria possível propor soluções. O inquérito 

pretendia obter informações sobre diversos aspetos como por exemplo o 

número de habitantes por habitação ou a satisfação com as condições das 

mesmas e da sua envolvente próxima. Era também proporcionada aos 

moradores a possibilidade de desenhar a sua própria habitação de forma 

livre, de modo a que alguns aspetos não respondidos pelos inquéritos ou 

que surgissem com mais tempo, pudessem também contribuir para o 

diagnóstico. Por fim, foi escolhida uma habitação em particular que foi alvo 

de intervenção e as soluções propostas basearam-se no diagnóstico 

anteriormente realizado e foram comunicadas essencialmente através da 

modelação das habitações em computador e das respetivas imagens 

virtuais através da utilização de óculos de RV e um telemóvel. 
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Fig. 54 – Limite do bairro – 1:20000 
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Diagnóstico Alargado 

 O bairro apresenta-se como um conjunto de edifícios maioritariamente 

habitacionais, de pequena dimensão que, devido à sua natureza 

camarária, sofreu constantemente transformações precárias e de má 

qualidade de modo a poder acompanhar o estilo de vida dos residentes 

levando à diminuição da qualidade dos espaços e da envolvente. A 

evolução das habitações deu-se essencialmente de duas formas: 

verticalmente através da adição de um novo piso e/ou horizontalmente 

através de construção anexada ao edifício principal. A necessidade de 

parqueamento privado e melhores acessos às habitações em conjunto 

com as transformações de agregado familiar foram os grandes 

impulsionadores desta transformação que, no entanto, não foi feita de 

forma coerente. 

 A proximidade ao centro do concelho e o atravessamento da N14 fazem 

da zona um dos locais de crescimento da cidade como comprovou a 

transferência do tribunal do edifício do Paços do concelho para a 

proximidade. 
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 No seguinte diagrama do bairro (Fig. 55) é possível comparar a proporção 

entre a área destinada a habitação (19%) com a área de construções 

anexas (13%) e com as de estradas em asfalto (22%, a quase totalidade das 

estradas). De salientar que as construções anexas estão presentes na 

totalidade das construções pois foram uma necessidade geral para os 

moradores, mas, no entanto, a qualidade construtiva de grande parte é 

muito baixa e apresentam sinais de deterioração para além de que uma 

grande parte foi construída de forma ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 – Diagrama de áreas 

19% - área 

destinada a 

habitação 

13% - área de 

construção 

anexada 

22% - área de 

estradas em 

asfalto 
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 O crescimento decorreu de diversas formas sendo a mais comum a 

construção anexada de forma vertical, com a construção de mais um piso, 

ou anexação horizontal. Existem diversas construções posteriores que, 

geralmente através da materialidade, tentam enquadrar-se no contexto 

em que se inserem (Fig. 56). 

 

Fig. 56 – Diversidade tipológica 

 

 A tipologia habitacional construída à data da construção do bairro onde 

é possível observar elementos de um carácter rural como a alvenaria à 

vista nas fachadas e muros e cobertura em telha (Fig. 57). 

 

Fig. 57 – Habitações originais 
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 Edifício originalmente idêntico ao anterior, mas que sofreu uma ampliação 

sob a forma de adição de um piso, mas que se diferenciou pelo reboco 

aplicado em contraste com a alvenaria e pela incorporação da garagem 

abaixo (Fig. 58). 

 

Fig. 58 – Ampliação vertical 

 Exemplo de uma das mais recentes construções no bairro de linguagem 

corrente e com dimensões superiores à pré-existência (Fig. 59). 

 

Fig. 59 – Construções mais recentes 

 Edifícios alvo de estudo, concluídos nos anos 70 como um conjunto de 

ampliação do bairro. Apesar de serem uma cópia quase na sua totalidade 

de outro projeto do arquiteto Nuno Teotónio Pereira em Barcelos, houve 

uma preocupação em corrigir alguns erros e com a pulação alvo (Fig.60). 

 

Fig. 60 – Habitações em estudo 
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 Apesar do elevado número de construções anexas, não foi suficiente para 

dar resposta ao crescimento populacional e de proprietários automóveis o 

que, por sua vez, obriga a parqueamento de forma ilegal e prejudicial à 

circulação pedonal, contribuindo por sua vez para uma degradação da 

qualidade dos espaços comuns (Fig. 61 e Fig. 62).  

 

Fig. 61 – Na figura é possível observar uma rua comum no bairro 

 

Fig. 62- Observando com mais atenção, verificamos que o estacionamento abusivo, 

consequente da falta de oferta, é um dos principais problemas e impedimentos à 

qualidade da circulação pedonal 
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Fig. 63 – Localização do conjunto habitacional – 1:2000 
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Diagnóstico Local 

 As habitações em estudo enquadram-se num projeto de ampliação do 

antigo bairro Cardeal Cerejeira no âmbito do programa de fomento à 

habitação da Federação das Caixas de Previdência com projeto do 

arquiteto Nuno Teotónio Pereira e inaugurado em 1972. Apesar do projeto 

ser uma cópia quase exata de um bairro projetado e construído em 

Barcelos uns anos antes, denota uma preocupação com a pré-existência 

bem como com a população que irá ser alojada. Apesar de ser uma 

construção com custos bastante controlados, o arquiteto demonstra uma 

excelente capacidade de incorporar materiais abundantemente utilizados 

na região, nomeadamente o granito, com soluções em betão armado 

como as lajes e as escadas, que eram elementos fáceis de ser produzidos 

em série. À data da construção e segundo alguns moradores, eram 

habitações com condições muito superiores às do restante bairro uma vez 

que as tipologias eram T3 e T4 e possuíam instalações sanitárias por fogo 

(Fig. 64). Como as restantes construções da envolvente, também estas 

foram alvo de intervenções clandestinas e de pouca qualidade construtiva 

onde os materiais dessas construções eram geralmente os mais acessíveis 

quer a nível financeiro quer a nível de usabilidade, mas que devido à sua 

excessiva utilização acabam por denegrir a imagem e a qualidade da 

envolvência do próprio espaço em que foram construídas. 

 

 

Fig. 64 – Alçado das habitações. As habitações dividem-se em 3 blocos, um de 6 fogos e 

dois de 12 para um total de 30. As tipologias variam entre T4 nas extremidades de cada e 

T3 no restante. 
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Fig. 65 – Diagrama solar 

 

Fig. 66 – Diagrama das vias existentes 
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 Tal como em toda a envolvente, o parqueamento automóvel é um dos 

principais problemas nas habitações. Na figura podemos observar um 

diagrama simultaneamente de corte e planta de uma seção 

imediatamente em frente às habitações (Fig. 67). 

 

Fig. 67 – Planta e corte representativo da situação atual da envolvente 

 

 A falta de passeios, de vegetação e a predominância de asfalto nas vias 

contribuem para que o espaço público seja utilizado apenas de forma 

passageira, seja a pé ou de automóvel.  

 Após o tratamento dos inquéritos, alguns dos comentários mais frequentes 

referiam-se à detioração da cobertura e das infiltrações que se sucediam, 

às áreas pequenas que não acompanharam o crescimento das famílias, 

entre outros pequenos defeitos construtivos mas, admitiam que uma das 
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mais valias das habitações era o fato de ter parqueamento próximo das 

habitações, ainda que para isso se sacrificasse o espaço que funcionou 

como praça comum nos anos iniciais das habitações. 

 

Fatores Críticos 

 Após o diagnóstico alargado à envolvente e o diagnóstico local às 

habitações, é possível determinar quais os fatores críticos que devem ser 

alvo de intervenção: 

1- A construção clandestina e precária; 

2- Estacionamento e circulação pedonal; 

 

 

Visão 

 Qualquer intervenção a incidir nos elementos anteriormente identificados 

só faz sentido elevando a construção precária existente, símbolo da 

imutável condição das construções versus a dinâmica familiar, a 

construções permanentes onde se reproduzem vãos, a "chapa" dá lugar a 

alumínio apropriado e a clandestinidade expõe-se e afirma-se visualmente.  

 

Objetivos e ações 

Objetivo 1 - Melhorar a qualidade do espaço público 

 

Ação 1 - Rua São João Baptista exclusivamente para pessoas; 

 

Ação 2 - Introdução de parqueamento subterrâneo privado; 

 

Ação 3 - Introdução de elementos que qualifiquem o espaço público; 
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Objetivo 2 - Desenho de uma habitação utilizando uma metodologia 

participativa 

 

Ação 1 - Inquérito aos moradores de forma a identificar necessidades; 

 

Ação 2 - Desenho da habitação de acordo com o programa determinado; 

 

Ação 3 - Desenho de uma solução possível de conjunto tendo em conta os resultados 

obtidos na ação 2. 

 

Formalização 

 Na formalização de uma intervenção, como resposta aos objetivos 

propostos, tentou-se conciliar as necessidades dos moradores, 

nomeadamente a nível de parqueamento, da qualidade da cobertura e 

das áreas dos apartamentos. 

 A primeira fase a ser desenvolvida é tornar a rua São João Batista pedonal, 

pois encontra-se imediatamente em frente às habitações e atualmente é 

utilizada para estacionamento. O estacionado passa para uma cota inferior 

e fica sob a mesma rua, mas agora com acesso pela Rua 20 de Junho.  

 

Fig. 68 – Alçado das garagens 1:1000 

 A rua São João Batista é então pavimentada em blocos de betão e é 

introduzida no seu limite uma pérola que fornece um espaço abrigado dos 

elementos e que cria uma barreira com uma rua em frente, mas permite 

uma relação visual com toda a envolvente. Este elemento também visa 

promover a interação entre os moradores, algo que foi perdido ao longo 

dos anos e confirmado pelos mesmos através de inquéritos (Fig. 68). Quanto 

à rua 20 de Junho, a sua lateral direita passa pelo acesso a garagens de 
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habitações, enquanto a esquerda é introduzida no passeio que colmata 

uma das grandes falhas da zona. 

 

Fig. 69 – Diagrama da intervenção na envolvente direta às habitações 

 Nas habitações, após um inquérito a aproximadamente metade dos 

moradores, foi possível identificar a cobertura como uma das principais 

falhas comuns do edificado. Foi possível verificar também que a grande 

maioria sofreu alterações no interior e que, no piso térreo, foi construído, 

praticamente sem exceção, anexos que aumentaram a área disponível. 

Face à grave situação da cobertura, é proposto uma extensão das 

habitações do piso superior de forma a resolver a problemática e 

estabelecer alguma “justiça” quanto à possibilidade de evolução quando 

comparado com as do piso inferior, enquanto os anexos existentes seriam 

trabalhados de forma a enquadrarem-se na nova imagem de conjunto. 
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Fig. 70 – Alçado das habitações 1:1000 

 Indo de acordo à visão para o local, o revestimento predominante da 

intervenção é o alumínio anodizado dourado que funciona de certa forma 

como uma evolução da abrangente cobertura em “chapa” encontrada 

no local. O sistema construtivo idealizado para a construção seria um 

sistema de aço leve de forma a não ser necessário um reforço estrutural e 

de forma a permitir uma evolução gradual e modular das casas. 

 

Fig. 71 – Conjunto com cobertura em alumínio anodizado 

 

Fig. 72 – Fachada legendada 
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 Após a escolha de uma habitação em particular, e identificadas as 

questões que o casal de residentes gostaria de poder ver melhoradas, 

trabalhou-se em conjunto numa solução. Dividiu-se a habitação em dois 

pisos sendo que, no primeiro, ficaram espaços como a sala de estar, 

dividida numa parte para um residente usufruir da televisão e noutra para o 

outro poder levar a cabo algumas atividades como costurar ou ler, a 

cozinha e uma instalação sanitária.  

 

Fig. 73 – Axonometria de piso 

 No novo piso desenharam-se dois quartos, um para o casal residente e 

outro para familiares pernoitarem quando visitam, uma instalação sanitária 

e um terraço de forma a complementar alguma necessidade de aproveitar 

o calor para atividades como estender a roupa. 

 

Fig. 74 – Axonometria explodida de cobertura 
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 Finalizada a experiência, foi possível retirar algumas conclusões sobre 

metodologia utilizada e o resultado proposto como: 

 - A realidade virtual funcionou como ferramenta de comunicação, mesmo 

quando testada em pessoas com mais de 70 anos, pois todas descreviam 

claramente o que estavam a ver; 

- Apesar da maioria dos moradores achar benéfico o parqueamento 

automóvel na frente imediata das habitações, quando confrontados com 

a solução do mesmo ser subterrâneo e a rua ser transformada num espaço 

público, admitiram que ficava melhor do que o estado em que se encontra 

atualmente e que podia ter sido uma solução equacionada se tivesse sido 

apresentada numa fase inicial do período em que tornaram moradores; 

- Quando se comunicou o projeto da habitação, utilizou-se a realidade 

virtual, mas também foram apresentados desenhos como plantas e 

alçados, maqueta e em ecrã de computador. Apesar de admitirem que as 

soluções eram legíveis em realidade virtual, referiram que também em 

computador eram bem percetíveis o que nos leva a concluir que o fator 

tridimensional é claramente uma mais valia; 

 

Fig. 75 – Morador com o sistema de realidade virtual 
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Conclusão 

 Pretende-se que esta investigação funcione como uma experiência que, 

tendo em conta os resultados obtidos, possa ser reproduzida noutros locais 

posteriormente, fazendo do local uma espécie de laboratório urbano para 

a experimentação de metodologias participativas que tirem partido dos 

mais recentes avanços tecnológicos e procurem dar resposta de forma 

mais eficaz às necessidades dos moradores. 

 A necessidade de participação e a disponibilidade por parte dos cidadãos 

existe, bem como os meios e de forma muito mais acessível do que alguma 

vez foi possível, cabendo aos arquitetos tentar potenciar este momento e 

produzir uma arquitetura mais adequada a cada contexto territorial e 

social. 

 Como qualquer tecnologia, o fascínio e efeito de novidade pode por vezes 

iludir o utilizador quanto ao verdadeiro objetivo que se tenta comunicar e, 

tal como outras ferramentas anteriormente, a RV pode ser mais uma 

ferramenta a ser utilizada de forma algo perversa dando continuidade à 

tendência de distanciamento entre os arquitetos e pessoas não 

especializadas mas, poderá também ser uma plataforma comum onde os 

diferentes níveis de conhecimento se juntam para produzir algo mais com 

maior propósito e dar um novo rumo à prática da arquitetura. Tirar o máximo 

proveito da tecnologia evitando as suas piores consequências é uma boa 

forma de abordar a sua utilização de modo a permitir que o resultado do 

processo seja algo positivo tanto para o arquiteto como utilizador. 
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Fig. 76 – Plantas originais do arquivo 

 

Fig. 77 – Cortes originais do arquivo 

 

Fig. 78 – Alçados originais do arquivo 
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Fig. 79 – Planta 1º piso da proposta – 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80 – Planta 2º piso da proposta – 1:100 
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Fig. 81 – Planta cobertura da proposta – 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82 – Alçado frontal (Oeste) – 1:100 
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Fig. 83 – Corte em perspetiva – s/ escala 
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Fig. 84 – Imagem virtual do interior da proposta (1º piso) 

 

 

Fig. 85 – Exemplo de imagem estereoscópica utilizada na simulação e apresentada aos 

moradores para ser visualizada através do sistema de RV 
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Fig. 86 – Fotografia da maqueta da proposta 

 

 

Fig. 87 – Fotografia da maqueta da proposta 
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INQUÉRITO 

Parte 1 – Identificar o universo de pessoas 

Número do agregado: ________________ 

Idade:________________ 

Sexo: ________________ 

Há quantos anos reside nesta habitação? 

__________ 

É proprietário ou arrendatário? 

________________________________ 

Porque razão veio morar para o bairro? 

___________________________________________________________________ 

 

Parte 2 – Satisfação com a tipologia 

Tipologia: 

Tipologia existente:  

T1 – T2 – T3 – T4 – T5+ 

Preferia morar numa tipologia de apartamento ou de habitação unifamiliar? 

_____________________________________________________________ 

Como classifica a organização do espaço? 

_____________________________________________________________ 

Qual o espaço que mais valoriza na habitação? 

_____________________________________________________________ 

Estado de conservação: 

Como classifica o estado de conservação? Pergunta fechada 

_____________________________________________________________ 

Já fez intervenções na habitação? Porque razão? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Integração na cidade: 

Como classifica o espaço público envolvente? 

_____________________________________________________________ 
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Que funções considera mais importantes e que gostaria de ter? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Estaria disponível para trabalhar em conjunto na elaboração de um projecto tendo em vista a 

melhoria da sua habitação? _______________ 
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Fig. 88 – Exemplar da componente desenhada do inquérito, em que se pediu aos 

moradores para desenhar a sua própria casa  
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