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Resumo 

 

DAITX, Maíra Cristo.  Quando a realidade cruza o imaginário: a aplicabilidade da 
arquitetura móvel nas cidades contemporâneas. 2017. 214 f. Dissertação (Mestra-

do em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 
Nos últimos anos temos observado um aumento na participação das tecnologias digi-
tais na realização de atividades cotidianas, na acessibilidade à informação e assim, um 
aumento das possibilidades de escolha. As cidades, com o auxílio de sistemas de 
comunicação - informacional e de pessoas -, passam a dispersar seus núcleos espe-
cializados, polos atrativos de mão de obra, e reforçar sua condição de espaço de flu-
xos – espaços em/de transformação e em/de deslocamento – possibilitando outras 
morfologias de produção do espaço urbano. A fluidez passa a ser sinônimo de instabi-
lidade quando o indivíduo, em decorrência de pressões socioeconômicas e culturais 
marcadas pelo movimento, adapta seus hábitos a condições cada vez mais flexíveis, 
no campo pessoal e profissional, e também em sua relação com esse espaço. Novas 
formas de apropriação do urbano, mais individualizadas e carregadas de efemeridade, 
tornam-se características de uma sociedade hoje marcada pelo movimento e pela ra-
pidez no recebimento de informações. Pequenos grupos sociais itinerantes com carac-
terísticas comuns de comportamento, os chamados nômades pós-modernos ou glo-
bais, são norteados, principalmente, por exigências profissionais de uma economia 
mundializada, facilitadas pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação. For-
mas revisitadas de concepção da cidade e do edifício, tal qual a mobilidade do espa-
ço, tornam-se possíveis pelo avanço tecnológico, mas também com embasamento 
sociocultural destes grupos, criando meios de apreensão temporal inéditos e novas 
formas de apropriação do espaço urbano que colocam em questão os limites que 
uma sociedade altamente mobilizada deve superar, de modo a explorar sua liberdade 
temporal e espacial. Este estudo objetiva melhor compreender as possibilidades atuais 
para morfologias urbanas e tipologias móveis na formação das cidades, analisando se 
a partir delas pode-se observar um aumento da temporariedade na relação do objeto 
com seu entorno (o urbano) e um desprendimento de ambas as formas de produção 
do espaço. 
 
Palavras chave: Habitação. Cidade contemporânea. Arquitetura móvel. Produção do 
espaço urbano. Nomadismo contemporâneo    
        



 

 

  



 

 

 

  

Abstract 

 

DAITX, Maíra Cristo.  When reality meets the imaginary: applicability of mobile 
architecture in contemporary cities. 2017. 214 f. Dissertação (Mestrado em Arquite-

tura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

Over the last few years we have seen an increasingly participation of digital technolo-
gies in performing daily activities and an expandingly accessibility to information, there-
by also increasing the number of possible choices. The cities, assisted by communica-
tion systems - informational and of people - are now dispersing their specialized cores, 
labor attraction poles , and strengthening their status as "spaces of flow" – spaces in/of 
transformation and on/of displacement –, enabling the production of differential urban 
space morphologies. The fluidity becomes synonymous with instability when the indi-
viduals, due to socioeconomic and cultural pressures, marked by movement, adapt 
their habits to increasingly flexible conditions on personal and professional levels, but 
also in their relationship with this space. New forms of urban appropriation, more indi-
vidualized and ephemeralized, become typical in a society now marked by the move-
ment and the speed in informational perception. Small itinerant social groups with 
common characteristics and behaviors, the so-called post-modern or global nomads, 
are guided primarily by professional demands of a worldwide economy, facilitated by 
the development of communication technologies. Revisited morphologies in the con-
ception of city and building design, like the mobile spaces, turn possible by technologi-
cal advance, but also with a sociocultural basis on these groups, creating original 
means of temporal apprehension and new forms of urban space appropriation that ar-
gue the limits that a highly mobilized society must overcome in order to exploit its tem-
poral and spatial freedom. This study aims to better understand the possibilities for cur-
rent urban and housing mobile types in the formation of cities' morphologies, analyzing 
if there is a noteworthy increase on the temporary attribute of the object when in relation 
to its surroundings (urban), and a detachment between both forms of space produc-
tion. 
 
Keywords: Dwelling. Contemporary city. Mobile architecture. Urban space production. 
Contemporary nomadism. 
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Apresentação - De uma arquitetura à outra 
 

O avanço tecnológico recente em infraestruturas de transportes, informação e redes de 

comunicação e suas respectivas transformações socioculturais proporcionaram a sen-

sação de um encurtamento das distâncias reais, o que chamamos, hoje, de compres-

são espaço-temporal. Uma maior acessibilidade espacial resultante destes processos, 

por consequência, vem instigando novas formas de habitar, determinadas pelo movi-

mento. Uma sociedade adaptada aos intensos e variados fluxos tem se formado, cada 

vez mais adepta de dispositivos eletrônicos que desconectam o sujeito de seu entorno 

e transportam-no a territórios não definíveis por limitações geográficas. Um habitar 

contemporâneo que mescla, portanto, as necessidades do deslocamento com experi-

ências sensitivas de pertencimento, através da conexão virtual-tecnológica com sujei-

tos e espaços fisicamente distantes. 

Entretanto, a experiência física do corpo no espaço, apesar de afetada por esses dis-

positivos, ainda é uma condição importante de seus processos de subjetivação. O 

espaço construído foi constantemente requestionado através da evolução sujeito-

tecnologia, adaptando-se para melhor recebê-la. 

Desde o final do século XIX que a mobilidade de edificações – enquanto habilidade 

para se mover – tem sido um tema recorrente e inspirador nos modos de reflexão, in-

vestigação e produção da Arquitetura e do Urbanismo. Em variados graus de criação, 

sua utilização como partido projetual, iniciou-se dentro dos avanços na industrialização 

da construção civil, ganhando força com seu desenvolvimento tecnológico e com o 

pensamento racionalista. Posteriormente, foi explorado no campo teórico, com abstra-

ções exponenciais dentro das produções “futuristas”, em meados do século XX. É 

neste momento em que os desenhos do Archigram ganham reconhecimento e disse-

minação, ao contemplar tanto pequenas estruturas, exemplificadas pelas unidades 

móveis de sobrevivência, como outras grandes e complexas, similares a organismos 

edificados e automotores. Paralelamente, na concretude de nossas cidades, o auto-

móvel – símbolo do avanço industrial no pós-guerra – era utilizado pelos modernistas 

como elemento estruturante para o projeto e planejamento do espaço urbano. 
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Atualmente, pode-se afirmar que a habilidade para se mover não é mais algo estático 

a espera de um impulso, de uma força que a transforme em movimento – ela deixou 

de ser uma abstração ou exploração conceitual. O movimento de edificações já pode 

ser observado na realidade de algumas cidades contemporâneas, e configura mudan-

ças que não são mais somente de caráter tecnológico, mas principalmente social e 

cultural, inferindo mudanças na relação do próprio habitar. 

Antigas (e ainda presentes) tribos nômades e minorias peripatéticas continuam servin-

do de inspiração na criação de espaços pensados para o movimento, principalmente 

no que diz respeito a suas técnicas. No entanto, as atuais bases projetuais desta pro-

dução arquitetônica diferenciam-se da cultura típica de tais grupos itinerantes, aproxi-

mando-se de novos hábitos mais globalizados e individualizados que, ao mesmo tem-

po em que remetem a este comportamento ancestral (baseado no movimento), afas-

tam-se dele, ao desvincularem-se das raízes de suas práticas e laços de pertencimen-

to. 

Houve um aumento significativo nos últimos anos no número de produções bibliográfi-

cas e publicações em veículos midiáticos digitais que reúnem projetos intitulados, em 

diferentes graus e formas de aplicação, de arquitetura móvel ou arquitetura nômade (o 

próprio termo sendo um desafio de compreensão teórica). O crescimento deste nicho 

e a importância que lhe tem sido depositada demonstram que atualmente nos encon-

tramos num estágio de singularidades sobre sua produção, que proporciona percep-

ções concretas sobre ideologias antes tão distantes da realidade. Seria essa recente 

produção arquitetônica representativa de um retorno à nossa ancestralidade itinerante 

ou somente um novo dispositivo de inserção do sujeito contemporâneo em um mundo 

que segue a lógica política e econômica da flexibilidade e do movimento? 

“Quando a Realidade Cruza o Imaginário” é uma pesquisa exploratória que busca dia-

logar os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos de nossa contemporanei-

dade que influenciam, concreta e ideologicamente, a produção de espaços edificados 

móveis. Através de uma análise conjuntural (da tipologia em si) e específica (de casos 

escolhidos) de exemplos empíricos concretos (que foram construídos e utilizados co-

mo edificação), questiona-se em que medida o discurso de um “habitar em movimen-

to” – ou de um “nomadismo contemporâneo” – consegue ser transcrito para a realida-

de física de nossas cidades, dando-se ênfase às diferentes influências projetuais e 
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interferências resultantes de sua implantação. Assim, este trabalho busca inserir a 

questão do “tempo” nas discussões sobre o espaço urbano, por meio de um olhar 

sobre a mobilidade (humana e construída), evidenciando as características conflitantes 

desta tipologia. 

 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos. Sua ordem segue uma estrutura de 

pensamento na qual a realidade urbana contemporânea, em seus aspectos múltiplos e 

contextuais, deve ser entendida e compreendida antes do início da análise sobre o 

objeto empírico. Entretanto, é necessário ressaltar que a construção de cada capítulo 

foi desenvolvida simultaneamente, num processo de revisão e retroalimentação de 

informações. Logo, os temas dos primeiros capítulos já se apresentam como um re-

corte de algumas possibilidades de discussão que resultaram da análise do objeto 

exposto nos últimos capítulos. 

A primeira sessão (capítulos 1 e 2) possui um viés teórico e reúne conceitos que servi-

rão como base para a análise crítica posterior, além de suscitar novos termos que me-

lhor exemplificam o comportamento dos objetos a serem estudados. A segunda ses-

são (capítulos 3 e 4) entra no campo aplicado da Arquitetura e do Urbanismo anali-

sando casos empíricos conjuntural e individualmente de exemplos de arquitetura mó-

vel. 

 

No Capítulo 1 – Cidades de Fluxo, Sociedades de Fluxo – dialoga-se a teoria crítica 

do habitar em um contexto contemporâneo, ampliando seu significado para uma esca-

la territorial e temporal. A partir de uma discussão sobre os sujeitos que habitam no e 

pelo fluxo, será feita uma análise de como os vínculos espaciais e relações temporais 

são desenvolvidos na contemporaneidade, em suas múltiplas formas. Busca-se tam-

bém ampliar o entendimento sobre o termo nomadismo e suas variações (como o terri-

toriante, de Muñoz), para que sirva de suporte no diálogo empírico posterior com os 

casos habitacionais, uma vez que o temo nômade é usado constantemente – e por 

vezes erroneamente – pelo discurso dos projetistas e realizadores da tipologia estuda-

da. 
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No Capítulo 2 – Apreensões Espaço-Temporais – estabelece-se um raciocínio que 

combina transformações nas formas de apreensão espaço-temporais contemporâ-

neas pelo sujeito, com a busca por experiências espaciais que seguem uma lógica de 

consumo (e vice-versa). A partir da afirmação de que hoje temos relações espaciais 

consumistas (descartáveis, voláteis e instantâneas – a mesma relação que um consu-

midor tem com seu bem de consumo), uma vez que o espaço é produto e meio de 

reprodução do capital, um aumento na produção de espaços-acontecimento simboli-

zariam um reflexo criativo sobre este padrão experiencial de comportamento. Assim, o 

objetivo desta sessão é aproximar o leitor do termo “espaço-acontecimento”, para que 

se possa entender a lógica de reprodução urbana dentro da qual parte da produção 

arquitetônica móvel se insere. 

 

O Capítulo 3 – Mobilidade como premissa projetual – compreende um breve levan-

tamento histórico sobre projetos de arquitetura móvel e uma reconhecimento de seu 

conceito como de variados significados. Apontando as similaridades e diferenças entre 

esta e a produção contemporânea, bem como os marcos de transformação de seus 

discursos. Ver-se-á que o termo arquitetura móvel nem sempre representa exemplos 

realmente mobilizados, operando como um símbolo ideológico, e que a estaticidade 

da obra é resultante da própria dificuldade de transcrição entre discurso, forma e reali-

dade urbana – dissociação aos sujeitos mobilizados contemporâneos (expostos no 

primeiro capítulo). 

 

No Capítulo 4 – Imaginário e Realidade – dois representantes do objeto empírico são 

escolhidos e aprofundados dentro de seus contextos locais: a arquitetura móvel estu-

dantil holandesa, cujas políticas públicas criam uma nova forma de relação entre es-

paço edificado e espaço urbano; e o caso brasileiro da MiniMOD – edificação unifami-

liar de luxo –, cujas realidades de inserção representam o que será chamado de novas 

“colonizações”. Em ambos os casos, buscou-se responder questões sobre uma pos-

sível associação entre as unidades construídas e estilos de vida “nômades” de seus 

habitantes, bem como a real movimentação dessas unidades no espaço. Entrevistas 

semiestruturadas com os concebedores e realizadores dos exemplos escolhidos – 

Spacebox, TempoHousing, MiniMOD – encontram-se descritas nos Apêndices, e al-
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guns de seus trechos são trazidos neste capítulo. Assim, objetiva-se expor as limita-

ções que a arquitetura móvel possui entre seus diferentes contextos urbanos. 

 

As Conclusões possuem considerações que perpassam o tema geral do trabalho. 

Abrindo mais perguntas do que, de fato, fornecendo respostas, este capítulo-sessão 

busca discorrer sobre a temática arquitetônica móvel que foi exposta nos capítulos 

anteriores: a sedentarização das unidades (por que a arquitetura móvel não se mexe?); 

as consequências reais de sua aplicação (de que maneira esta tipologia impacta as 

cidades contemporâneas?); e o enrijecimento de seu potencial desviatório (como as 

formas de controle e poder hegemônicos influenciam, através de seus contextos lo-

cais, na liberdade espacial desta arquitetura?). 
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Introdução 
Space is at once result and cause, product and producer; it is also a 
stake, the locus of projects and actions deployed as part of specific 
strategies, and hence, also the object of wagers on the future – wagers 
which are articulated, if never completely. (LEFEBVRE, 1991 [1974], p. 
142) 
 

Para Lefebvre (1991) o espaço deveria ser compreendido levando-se em consideração 

três campos: o físico (a natureza, o Cosmos); o mental, que inclui abstrações lógicas e 

formais; e o social, que contempla as práticas sociais, os fenômenos sensoriais, e 

também os “produtos da imaginação, como projetos e projeções, símbolos e utopias” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 12, tradução nossa). 

Entendendo, portanto, o espaço a partir de seus aspectos físicos ou materiais, e tam-

bém de toda a sua imaterialidade representada na cultura, práticas sociais e políticas, 

o espaço urbano é aquele que compreende todo o espaço construído ou modificado 

pelo homem à sua ordem – produto e obra1, simultaneamente – ou seja, o próprio es-

paço social. Contempla uma multiplicidade de camadas sobrepostas e interpenetra-

das2, que se comunicam e, pela presença de sujeitos e forças de domínio e poder, se 

conflitam. 

Atualmente pode-se observar que ambas as matrizes material e imaterial do espaço 

urbano têm passado por transformações: materialmente, na maneira como as cidades 

são concebidas e organizadas; imaterialmente, na maneira com que elas são idealiza-

das e pela qual o espaço urbano, cidade ou território, é apropriado, entendido e con-

formado pelos sujeitos, cotidianamente ou através da memória. 

É através da correlação material-imaterial, e não isoladamente, que podemos obser-

var, assim, uma transformação também das percepções subjetivas do próprio espaço-

tempo. Com as atuais transformações de comportamentos sociais resultantes das 

evoluções tecnológicas digitais e reestruturações políticas e econômicas, podemos 
                                                           

1 Produto no sentido de feito para a extração de mais valia; obra no sentido de criação, associada à 
noção de “obra de arte” – “uma materialização do ‘ser social’” (LEFEBVRE, 1991, p. 102, tradução nos-
sa) 
2 Lefebvre, ao explicar as relações de sobreposição e interpenetração do espaço, compara-o com 
princípios da hidrodinâmica: “A much more fruitful analogy, it seems to me, may be found in hydrody-
namics, where the principle of the superimposition of small movements teaches us the importance of the 
roles played by scale, dimension and rhythm. Great movements, vast rhythms, immense waves – these 
all collide and 'interfere' with one another; lesser movements, on the .other hand, interpenetrate.” 
(LEFEBVRE, 1991, p. 87). 
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afirmar que o espaço físico urbano é percebido como uma entidade de distâncias mais 

curtas, realidades simultâneas e situações efêmeras, além de relacionar-se cada vez 

mais com o espaço adimensional das tecnologias de comunicação e informação, que 

afetam parte de sua experiência sensível; o tempo urbano – como entidade perceptiva 

do deslocamento (através do espaço) –, por sua vez, se acelera, sendo apreendido de 

uma maneira cada vez mais instantânea e homogênea. 

É inerente dizer que essas formas de apreensão do espaço e do tempo também irão 

proporcionar mudanças na maneira como as cidades são produzidas, em suas formas 

e ideologias. A arquitetura, como produto cultural e campo criativo que recorrentemen-

te busca se atualizar, renovar, se adequar ao contemporâneo, irá virar seus olhos para 

entender o presente, (re)produzindo espaços que simbolizem “novas” formas de habi-

tar o urbano. 

Assim, este capítulo tem como objetivo elucidar alguns processos de produção e fe-

nômenos urbanos resultantes das evoluções tecnológicas no campo dos transportes, 

da informação e da comunicação, e da aceleração dos ciclos de produção e consu-

mo, que irão definir formas de habitar cada vez mais pautadas pelo movimento (cujo 

tempo-espaço é cada vez mais acelerado e efêmero), modificar morfologias urbanas, 

comportamentos socioespaciais e processos de subjetivação, e fabricar sujeitos abs-

tratos e personagens reais. 

Este conjunto de transformações complexas deve ser entendido como a base socio-

cultural e, principalmente, ideológica que a produção recente de arquitetura móvel 

(aprofundada na segunda sessão desta dissertação) tem se apoiado, como: (1) solu-

ção para problemas urbanos contemporâneos, onde os arquitetos e urbanistas veem 

nesta tipologia uma possibilidade de inserção socioespacial e de adaptabilidade a no-

vos habitares urbanos; (2) novo nicho de inserção no mercado, cujos produtores (em-

presas que comercializam essas unidades) também contribuem na fabricação de um 

sujeito “nômade contemporâneo” e de consumidores de experiências urbanas efême-

ras; (3) ponto de discussão e reflexão para o campo do planejamento urbano, que or-

dena o espaço sobre bases mais flexíveis e com planos de curto prazo, unindo a solu-

ção de problemas sociais a interesses de proprietários de terras; (4) novo território de 

expansão para o capital, que busca aumentar a rentabilidade de alguns espaços ur-

banos, explorando inserções temporalizadas em localidades antes inatingíveis. 
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CAPÍTULO 1 

Cidades de Fluxo, Sociedades de Fluxo 
Os personagens da vida em movimento 
 

 

1.1 A cidade transformada pelos fluxos 
 

O avanço nas redes infraestruturais de transporte e comunicação (fluxos) modificou 

exponencialmente a relação espacial entre os meios de produção e sua força de traba-

lho. A desvinculação funcional da proximidade espacial entre empregado e seu posto 

de trabalho acarretou em um rompimento histórico, reformulando formas de apropria-

ção territorial, principalmente na relação “lar-trabalho/estudo”. 

Este fator, aliado às tendências do capital de flexibilização de sua aplicação a fim de 

garantir sua máxima acumulação (HARVEY, 2002), através da ampliação de seu domí-

nio territorial na busca por incentivos fiscais, novos mercados e desregulamentações 

trabalhistas, foi um agente facilitador na distribuição de centros empresariais e indus-

triais, inclusive em escala global. 

Estes núcleos, com diferentes potenciais de atração de mão de obra, quando distribu-

ídos pelo território urbano, definem grande parte dos fluxos humanos, distribuindo-os 

multidirecionalmente. Para Sassen (1998), estes fenômenos de descentralização local 

e formação de centralidades transregionais (que superam os limites políticos do territó-

rio) são resultado das políticas neoliberais recentes, que fornecem benefício às empre-

sas (inclusive do ramo imobiliário e da construção civil) de forma a aumentar a compe-

titividade econômica de seus territórios e a retenção dos fluxos de capital. 

Esta competitividade irá desenvolver o espaço e território urbanos de forma desigual, 

tanto no que concerne à sua produção, quanto à sua acessibilidade. A distribuição das 

formas, funções e fluxos da cidade, delineados principalmente pelo mercado (imobiliá-

rio) e Estado, tendem a seguir os interesses do capital, criando regiões (locais ou glo-

bais) mais ou menos centrais e, por consequência, mais ou menos “valorizadas” e 

“acessíveis”. 
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A dicotomia entre “centro” e “periferia”, no entanto, não deve ser dialética. Localidades 

podem ser “centros” e “periferias” simultaneamente, dependendo do sistema de fluxos 

ao qual faz parte (global, regional, local, etc.), de suas temporalidades (noite ou dia, 

por exemplo) e momentos históricos. A “periferia” deve ser considerada como a por-

ção mais inacessível em relação a um “polo centralizador”, estando eles geografica-

mente próximos ou não. Assim sendo, os limites e barreiras que inviabilizam ou dificul-

tam o acesso aos centros (ou polos), como percursos demorados, enclaves urbanos, 

segregação e controle espacial, impossibilidade de acesso à moradia de boa qualida-

de, etc., são os responsáveis pela criação de zonas socioespacialmente segregadas, 

numa distribuição urbana tão fragmentada quanto a de seus polos centralizadores. 

Deste ponto de vista, pode-se afirmar que apesar de um notório desenvolvimento nas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), crucial para dispersão e concentra-

ção simultâneas de serviços (CASTELLS, 1996), este avanço não fez com que o espa-

ço concreto se tornasse absolutamente homogêneo, mas sim mais flexível, principal-

mente para o capital.3 

Neste contexto em que o espaço urbano é produto para a sua reprodução dentro de 

um sistema neoliberal – que se usufrui de um desenvolvimento desigual do espaço e 

território urbanos –, serão os grupos sociais com menor poder econômico que irão 

localizar-se nessas zonas mais inacessíveis, conformando uma hierarquia socioespa-

cial e territorial que perpassará diretamente os fluxos que unem sujeitos e espaços 

entre “polos” e “periferias” (entre um e outro, e entre si próprios). Este processo de 

produção da cidade (e de territórios), portanto, ilumina como a “mobilidade” está dire-

tamente relacionada a problemas de inclusão e exclusão urbana, ou seja, o direito à 

cidade. 

Na geografia, o termo “movimento pendular” caracteriza os percursos feitos entre lar-

trabalho/estudo (entendido aqui como polos de “centro-periferia”), correspondendo ao 

conjunto de deslocamentos que um indivíduo efetua para executar atos de sua vida 

cotidiana (ANDAN et. al, 1994). A multipolaridade e expansão de aglomerados urbanos 

resultaram na multiplicação de possibilidades de deslocamento (SALLEZ & VEROT, 

1993), e, assim, em novos vetores de movimentação pendular. A qualidade destes 

                                                           

3 Este trabalho não busca questionar profundamente os conceitos de Castells. Considera-se que a evo-
lução das TICs, apesar de importantes para a reestruturação de formas de organização dos fluxos urba-
nos 
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movimentos também será prejudicada pela lógica desigual de produção do espaço, 

sendo que, neste caso, dependente dos investimentos em infraestrutura de transporte 

e comunicação. A preferência por automóveis e a negligência no desenvolvimento de 

redes de transporte coletivo (principalmente nos países subdesenvolvidos) irão dificul-

tar ainda mais a acessibilidade de zonas “periféricas” aos polos centralizadores. Ao 

associar a mobilidade urbana a um bem de alto valor agregado (o automóvel), reduz-

se sua acessibilidade a alguns grupos socioeconômicos e criam-se deslocamentos 

segmentados (MOURA et. al, 2005) e individualizados, tornando-a [a mobilidade urba-

na] um dos maiores problemas metropolitanos da atualidade. 

Tais movimentos pendulares constantes podem também reconfigurar, como dito ante-

riormente, formas de apropriação territorial, baseadas na relação “lar-trabalho/estudo”. 

Especialmente em zonas conurbadas, como cidades que possuem regiões metropoli-

tanas muito adensadas, os locais de habitação e de trabalho podem não corresponder 

à mesma municipalidade ou ordem local, o que implicaria em comportamentos migra-

tórios. Dentro das possibilidades de escolha que um indivíduo tem sobre sua moradia 

num contexto urbano altamente desigual, ele tenderá a escolher um local onde poderá 

realizar seus percursos diários em menor tempo (Δt), mesmo que a distância percorri-

da seja maior (ΔS), tornando a velocidade (V) um fator crucial para o desenho e ocu-

pação urbana. Este comportamento pode ser observado nos maiores adensamentos, 

próximos a eixos de mobilidade e serviços (linearidades centralizadoras ou polaridades 

lineares), no estabelecimento de duplas-moradias (habitadas a tempo parcial) e na 

formação de bairros e cidades dormitórios. 

O que esses processos trazem de importante na discussão contemporânea sobre o 

habitar? Eles questionam, primeiramente, a própria noção de “cidade” enquanto terri-

tório político limitado geograficamente e medido metricamente (espaço topológico); 

em segundo lugar, a noção de “habitante” enquanto indivíduo “residente” ou “mora-

dor”; e as noções de espaço e tempo urbanos. 

Massimo Cacciari, filósofo e político italiano, acredita que habitamos, hoje, uma “cida-

de-território” ou “pós-metrópole” (em superação à metrópole moderna). Segundo ele: 

 
Nos encontramos ya en presencia de un espacio indefinido, homogé-
neo, indiferente en sus lugares, donde los acontecimientos suceden 
sobre la base de lógicas que ya no corresponden a ningún proyecto 
global unitario. (CACCIARI, 2010, p.33) 
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Seu conceito de “cidade-território” aponta exatamente para uma superação da relação 

dialética moderna “centro-periferia” (a morte da tipologia abstrata)4, como fora comen-

tado anteriormente. Todo o conjunto urbano só adquire seu sentido, pois está conec-

tado por “acontecimentos” ocasionais, que independem de uma lógica administrativa 

(política) e formam uma rede de relações temporais (territorialidades); ou seja, o espa-

ço e território urbanos não podem ser analisados independentemente de sua relação 

com o “tempo”. 

Mas quem seriam os habitantes desta “cidade-território” pós-metropolitana?  Dentro 

de um espaço urbano sem barreiras, não é possível afirmar que seus “habitantes” são 

somente os “moradores residentes”, pois a entidade espacial “cidade” já teve seus 

limites político-administrativos superados. 

Para responder a esta pergunta devemos, primeiramente, questionar o próprio sentido 

de “habitar” na contemporaneidade. Entretanto, como o intuito deste trabalho não é 

discorrer amplamente sobre esta categoria teórica, mas sim demonstrar que existe a 

possibilidade de um “habitar” no espaço urbano que se contrapõe às noções conven-

cionais, far-se-á uma breve discussão sobre os sujeitos desta “cidade-território” e co-

mo eles elucidam relações espaciais mais desterritorializadas e flexíveis, sempre sob a 

influência dos fluxos. 

Esses sujeitos, como dito anteriormente, são parte de uma base sociocultural que a 

produção recente de arquitetura móvel tem se apoiado, especialmente no discurso 

dos casos residenciais. Antes de entrarmos nas questões que relacionam ambos (su-

jeito e arquitetura) – de maneira mais ideológica, do que concreta – também é neces-

sário melhor entender como se dá a formação de suas relações de pertencimento e 

mobilidade territorial. Os tópicos a seguir buscam discorrer um pouco sobre conceitos 

teóricos dentro desta temática. 

                                                           

4 “Es cierto que todavía existen polaridades en este ‘espacio’, que todavía existen actividades que po-
demos definir como ‘centrales’ y que alrededor de ellas se orientan las formas de conexión, la movilidad, 
etc. Pero cada vez más dichas polaridades pueden organizarse en cualquier lugar. Los sucesos produ-
cidos a partir de decisiones de inversión productiva, comercial, administrativa, etc., pueden localizarse 
sin tener en cuenta los ejes tradicionales de expansión de la ciudad. Los papeles de centro y de periferia 
pueden intercambiarse continuamente y dichos intercambios se producen accidentalmente o según 
lógicas mercantiles y especulativas que rechazan toda "malla” funcional pre-construida. El territorio con-
tinúa “especializándose”, pero independientemente de cualquier proyecto global. Se trata realmente de 
la muerte de todas las “codificaciones” del movimiento moderno, de su pensar la ciudad como agrega-
ción sucesiva de elementos, de la vivienda al edificio, de ahí al polo funcional, a toda la ciudad como 
“contenedor de contenedores”. Es la muerte de toda la tipología abstracta.” (CACCIARI, 2010, p. 53) 
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1.2 Os sujeitos da sociedade de fluxos 
 

No campo teórico-acadêmico a noção de “habitar” comumente vem associada à for-

mação, identificação ou criação de “lugares”, discutindo-se as qualidades que defi-

nem alguns espaços (abstratos ou concretos) como detentores de identidades relaci-

onais ou históricas. 

Em sua raiz, esta definição de “lugar” comumente é estabelecida de forma comparati-

va com o seu oposto (não lugar) e toma como base alguma representação do mundo 

físico (casa versus rua; parques versus aeroportos, etc.). Ou seja, está quase sempre 

associada a parcelas da matriz física do espaço (localizável, limitada, identificável, 

descritível, etc.), mesmo que sua análise considere que uma porção de espaço qualifi-

cada como lugar possa variar de acordo com as relações entre sujeito-espaço (por 

isso, relacional), e que este possa estar baseado nas esferas do sentimento (o que 

torna a sua identificação algo subjetivo). Nesta linha de pensamento, um sujeito so-

mente poderia “habitar” espaços físicos, e o sentimento de “pertencimento” que este 

ato desperta só poderia estar associado a ações de residência ou permanência. 

Seguindo a linha da fenomenologia, Norberg-Schulz afirmará, contrapondo-se ao ho-

mem moderno “peregrino”, que “a verdadeira liberdade pressupõe um sentimento de 

pertencer e que ‘habitar’ significa pertencer a um lugar concreto” (NORBERG-SCHULZ 

apud NESBITT, 1976, p. 458), e que a “identidade humana pressupõe a identidade do 

lugar” (Ibidem, p. 457), estando esta relacionada às localidades às quais um sujeito se 

identifica e da qual poderia se orientar. 

Não só esse pensamento confronta com o mundo contemporâneo (mais fluido e mu-

tável), como descarta qualquer noção “habitar” ou “lugar” dentro de culturas e povos 

tradicionais “desterritorializados” (nômades) que não baseiam seu sentimento de per-

tencimento a localidades específicas do espaço, nem a relações permanentes e enrai-

zadas. 

Cacciari, buscando elucidar possibilidades de um “habitar” na cidade-território (a ci-

dade da contemporaneidade), afirma que “o território onde vivemos constitui um desa-

fio radical a todas as formas tradicionais da vida comunitária. O desenraizamento5 que 

                                                           

5 Considero o termo Enraizamento em seu sentido mais natural da palavra. Enraizar é formar raízes em; 
que está preso por raízes em; arraigado.  A raiz é uma parte constituinte de alguns tipos vegetais que os 
fincam no solo, de onde absorverão água e sais minerais, indispensáveis para a sua existência. Da 
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ela produz é real” (CACCIARI, 2010, p. 25, tradução nossa). Ou seja, não podemos 

pensar que “habitar”, hoje, está necessariamente atrelado à formação de laços com 

espaços físicos delimitados (mesmo que subjetivamente) ou privativos. 

Se os espaços da cidade-território são cada vez mais homogêneos, mais difícil será de 

classificá-los segundo uma hierarquia simbólica de “lugares” (espaços significativos). 

Uma vez que o “habitar” não deve ser entendido como atrelado ao espaço do descan-

so ou da moradia (alojamento), mas que verdadeiramente “habitamos cidades” (espa-

ço urbano), e que estas cidades contemporâneas não proporcionam mais o tempo de 

“parada” que é necessário para o estabelecimento de sentimentos de pertencimento, 

devido à sua “mobilização universal” (intensidade e diversidade dos fluxos), o filósofo 

questiona: É possível viver sem lugar? É possível habitar ali, onde não se produzem 

lugares? 

Há quem afirme que esta resposta pode ser encontrada inclusive no desenvolvimento 

tecnológico, onde habitaríamos espaços digitais através da transição de nossa experi-

ência física para a realidade dos gadgets de comunicação – um comportamento cada 

vez mais usual nos espaços de fluxo. Mas estas tecnologias ainda são um ponto de 

comunicação entre seres e localidades fisicamente distantes, não configurando um 

território, em si, habitável – ela ainda depende de uma matriz física para operar. A res-

posta que Cacciari dará à sua questão, no entanto, é mais simples: habitamos territó-

rios. 

“¿Qué habitamos hoy?”, se preguntan los teóricos más perspicaces. 
¿Habitamos ciudades? No, habitamos territorios. ¿Dónde acaba una 
ciudad y comienza otra? Los límites son puramente administrativos y 
artificiales y no tienen ningún sentido geográfico, simbólico o político. 
Habitamos territorios indefinidos, las funciones se distribuyen en el in-
terior, independientes de toda lógica programática, de todo urbanismo. 
(Ibidem, p. 52) 

                                                                                                                                                                                     

mesma maneira, um indivíduo que fixa raízes em algum território busca extrair dele algo que mantenha 
sua existência, seja alimentos ou água para sua sobrevivência física, dinheiro para a obtenção de ali-
mentos e água (quando dentro de um sistema de trocas) ou serviços, que darão a manutenção social-
mente  necessária para seu desenvolvimento (saúde, educação, etc.). Portanto, enraizamento é uma 
condição necessária para extrair de um território os meios e bens necessários para sua sobrevivência. 
Esse enraizamento pode ser dinâmico – modificar-se ao longo do tempo – e, ao mesmo tempo, distribu-
ído – no qual se extraem, por exemplo, o dinheiro de uma localidade e os direitos sociais de outra. 
O termo é comumente utilizado para explicar um sentimento de Pertencimento: crença subjetiva que une 
um indivíduo a outros ou a um local, a partir de uma origem. Portanto, um indivíduo pode sentir-se per-
tencente a um lugar mesmo não estando fisicamente atrelado a ele. As raízes, quando empregadas 
nesse sentido, não são funcionais, mas sentimentais, psicológicas. 
Acredito que Cacciari utilizar o termo desenraizamento segundo o sentido deleuze-guattariano, de cons-
trução de um território (territorialização). 
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Cacciari afirma que a energia emanada da pós-metrópole é essencialmente desterrito-

rializante e antiespacial. As TICs auxiliam na superação do vínculo espacial, mas uma 

total desterritorialização ainda não se realizou, ela é um mito, pois os vínculos ainda se 

dão, só que de forma temporária (territorialidades) – são os “acontecimentos”. Assim 

sendo, habitaríamos temporariamente o espaço através de nossas próprias experiên-

cias sensíveis, que estabelecem territórios próprios e mutáveis. 

Esta possibilidade de “habitat territorial” só é válida se considerarmos que o “Ser” já 

“habita em si” (em “seu corpo”). Este pensamento torna possível abarcar os grupos e 

comportamentos sociais que a fenomenologia descartava em sua análise sobre o “ha-

bitar”: os nômades. 

Afastando-se um pouco da discussão no campo teórico-filosófico sobre este “habitar” 

(que será retomado mais tarde) e reaproximando-se do que fora discutido na sessão 

anterior: se habitamos territórios (e este possui diversos significados), como podemos 

observar e analisar os comportamentos de deslocamento (fluxos) urbano, segundo 

seus sujeitos, e de que maneira se dá sua relação para com esta “cidade-território”? 

Francesc Muñoz, geógrafo espanhol, desenvolverá uma linha de pensamento de uma 

maneira similar a de Cacciari, mas baseando-se na evolução tecnológica nos meios de 

comunicação, informação e transporte, que proporcionou transformações nas relações 

de habitar e na formação de territórios. Muñoz (2008) chama sua cidade de “pós-

industrial6” ou “cidade multiplicada”7, considerando-a a partir de suas estruturas produ-

tivas e de fluxos espaciais e temporais. É possível também compreender, a partir de 

sua obra, que o termo “cidade” é entendido como “área urbana” ou “entidade político-

administrativa”, pois sua análise relaciona os fluxos humanos em relação à superação 

de limites territoriais. 

Como já dito anteriormente, o volume de pessoas que se deslocam pelos meios de 

transporte e seus diversos tipos de percurso aumentou consideravelmente nas últimas 

décadas. Para Muñoz, esta mobilidade regular não se refere somente a fluxos “obriga-

tórios” (o movimento pendular cotidiano), mas também a fluxos “não obrigatórios”, de 

lazer e passeio, e ambos já teriam superado limites administrativos locais e nacionais. 

                                                           

6 Cidade característica dos modos de produção flexível, cujos centros de produção são fragmentados e 
distribuídos entre diversas localidades, o que configurará diversos centros de produção, com diferentes 
posições hierárquicas dentro de uma dinâmica global. 
7 Uma coincidência com os termos “pós-metrópole” e “cidade-território”, de Cacciari. 
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Nuevos tipos de habitantes, como el residente o el commuter – el habi-
tante pendular – han ido poniendo de manifiesto un hecho muy claro: 
el espacio de vida de los habitantes urbanos ha ido sobrepasando, 
progresivamente, los límites de la propia ciudad para dibujar un espa-
cio metropolitano de extensión variable, habitado de forma diferente 
según la hora del día o según se trate de un día laborable o de un fin 
de semana. Incluso en función de la semana del mes o del mes del 
año. Una ciudad real metropolitana que incluso es habitada por pobla-
ciones que ni trabajan ni residen en ella. (MUÑOZ, 2008, pp. 25-6) 

 

Um uso temporal do espaço se apresenta, portanto, como ponto chave na formação 

de territórios (ou territorialidades, já que dependentes dos vínculos com o sujeito e re-

lativas a um momento específico de relação). Estes territórios (político-administrativos) 

seriam habitados por uma diversidade de “populações variáveis”, que “escapam da 

ideia de habitantes de um lugar” (Ibidem, p. 26): os próprios residentes, os visitantes 

de fim de semana, os consumidores pontuais, as populações flutuantes e ocasionais, 

os turistas e estudantes de intercâmbio, e os trabalhadores temporários8. Estes sujei-

tos são chamados pelo geógrafo de territoriantes, habitantes do território. 

 
Los territoriantes son, por supuesto, habitantes o residentes de un lu-
gar pero no sólo. Al mismo tiempo, son usuarios de otros lugares y vi-
sitantes aún de otros. En otras palabras, son habitantes a tiempo par-
cial, que utilizan el territorio de distinta forma en función del momento 
del día o del día de la semana y que, gracias a las mejoras en los 
transportes y las telecomunicaciones, pueden desarrollar diferentes ac-
tividades en puntos diferentes del territorio de una forma cotidiana. El 
territoriante multiplica así su presencia en el espacio metropolitano has-
ta el punto de que su relación con él se establece más a partir de un 
criterio de movilidad, los lugares donde desarrolla actividades, que a 
partir de un criterio de densidad, el lugar que, estadísticamente, lo fija 
al territorio según donde esté su residencia principal. El territoriante, 
por tanto, se define como territoriante entre lugares y no como habitan-
te de un lugar y constituye el prototipo de habitante de la ciudad post-
industrial. Es por ello que los territoriantes pertenecen a una ciudad 
nueva, hecha de los fragmentos de territorio donde viven, trabajan, van 
de compras o visitan. Los territoriantes habitan geografías variables en 
ciudades de geometría también variable. (Ibidem, p. 27, grifo nosso) 

 

A proximidade com o pensamento de Cacciari (habitantes do território) toma forma 

aqui na figura de um sujeito com comportamentos reconhecíveis no plano empírico. 

Indo além, poder-se-ia afirmar, inclusive, que este sujeito – o territoriante – é uma força 

                                                           

8 “Se trata de poblaciones que no son normalmente consideradas en los trabajos de análisis urbano por 
no habitar en la ciudad permanentemente” (MUÑOZ, 2008, p. 39) 
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de resistência à cidade pós-metropolitana “desterritorializada”, pois se adapta a suas 

condições mutáveis, e simultaneamente mantém relações convencionais do “habitar”, 

em “lugares físicos” identificáveis espacialmente. Ele não habita em movimento, mas 

através do movimento; não tem “lugar” só em seu corpo (que pertence a seu corpo e a 

si mesmo), mas também em múltiplas localidades (vários “lugares”). Seus vínculos 

espaciais são formados temporal e temporariamente9, e esta noção de habitar se 

aproximará à ideia de Cacciari sobre “acontecimentos”, formadores de territorialida-

des. 

Continuando com o raciocínio, Muñoz também avança em outro ponto inerente às 

questões do “habitar”, a “noção de pertencimento”: 

 
En la medida en que la movilidad entre lugares es el elemento que ca-
racteriza la experiencia urbana, ¿cómo se ve afectado el sentimiento de 
pertenencia a un lugar? ¿A qué lugar o lugares pertenece un territorian-
te? 
Los territoriantes habitan y se apropian de territorios muy diversos, pe-
ro a través de un análogo y estandarizado sentimiento de pertenencia 
al lugar. A pesar de que los lugares frecuentados o habitados no son 
los mismos, la experiencia urbana que tiene lugar en ellos puede ser 
bastante similar y comparable. En este contexto, el sentimiento de per-
tenencia a los lugares también es “a tiempo parcial” y se constituye 
como un elemento importante a la hora de definir no sólo el espacio de 
vida sino también sobre qué parámetros se basa ese sentimiento de 
pertenencia: ¿a partir del rango o importancia de las actividades que 
se desarrollan en un lugar determinado?, ¿teniendo en cuenta el núme-
ro de actividades que se llevan a cabo en eses lugar?, ¿tomando como 
referencia la frecuencia con que esas actividades se realizan en ese 
lugar? (Ibidem, pp. 82-3) 

 

Ao questionar o significado do “pertencimento” num contexto em que a mobilidade (e 

não a permanência) é a formadora das experiências urbanas do territoriante, ele reto-

ma o tempo como entidade necessária para o entendimento desta interação entre in-

divíduo e território. Se o espaço é experienciado a tempo parcial, de maneira fragmen-

tada, o “sentimento de lugar” deste sujeito pode ser definido como uma soma de fra-

gmentos, de tempos urbanos, e caracteriza-se por: uma independência em relação 

aos limites legais ou administrativos; desconexão de características locais físicas ou 

sociais, normalmente consideradas na definição de “lugares”; desvinculação do subs-

trato cultural comum, considerado como amalgama de uma comunidade; e um não 

                                                           

9 Em distintas temporalidades e de maneira temporária. 
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comprometimento com conteúdos urbanos tradicionalmente caracterizadores da cida-

de como um espaço feito para ser habitado. 

Muñoz, neste momento, aproximar-se-á ao pensamento de Cacciari ao dizer que os 

“lugares” de um “habitar territorial” devem ser múltiplos e flexíveis. Ambos os autores, 

entretanto, reduzem-nos a espaços que podem ser concretizados contemplando-se 

funcionalidades específicas (mas também diversas) a este sujeito contemporâneo: 

Muñoz, nos espaços multiplex; e Cacciari, nos espaços plurifuncionais. Ainda que esta 

tentativa de materialização do lugar afaste-se um pouco da linha de pensamento de 

ambos os autores, é importante ressaltar que eles tentam se afastar das noções clás-

sicas de “pertencimento”, “habitar” e “lugar”, e discutem a possibilidade da manuten-

ção de vínculos espaciais em um contexto avesso à permanência (característica usu-

almente utilizada para a definição de “lugar”). 

A importância da definição de Muñoz, para este trabalho, está na demonstração que 

comportamentos sociais de deslocamento podem, através de sua cotidianidade, pro-

piciar o surgimento de noções de pertencimento e de um “habitar através do movi-

mento”. Sua especificidade está no esclarecimento de que ambas [as noções] não 

dependem da frequência e duração de seus ciclos de recorrência, mas da maneira 

como se dá sua experiência física sobre o território, na qual é o próprio ato de mobili-

zar-se, que é o responsável pela manutenção de seus vínculos (espaciais ou de qual-

quer outra ordem). 

Esta distinção deve ser feita exatamente porque este sujeito de comportamentos es-

paço-territoriais específicos se confronta, parcialmente, com outro sujeito recorrente-

mente evocado para explicarem-se relações espaciais de fluxo na cidade contemporâ-

nea: o nômade. 

Quando ouvimos falar de uma sociedade pautada pelo movimento, constantemente 

surge o termo “nomadismo” para tentar-se descrever novas formas de relação entre 

sujeito-espaço-território, resultantes do aumento do número de fluxos e possibilidade 

de deslocamento. Entretanto, este termo possui muitas contradições e ambiguidades 

nas formas com que são empregadas, pelo senso comum e pelas diversas disciplinas 

que estudam o espaço (sociologia, filosofia e geografia, por exemplo). 

Em sua matriz clássica, os nômades referem-se aos povos e comunidades que, mes-

mo após o período histórico de sedentarização agricultora, mantiveram sua principal 
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atividade econômica voltada ao cuidado de rebanhos, à caça, ou à coleta de alimen-

tos, de forma itinerante (cíclica ou não). Neste caso, sua mobilidade era necessária 

para a sobrevivência da tribo ao longo das estações, uma vez que diretamente depen-

dentes da relação com a natureza (espaço não modificado pela mão do homem). Al-

guns exemplos destas formações são a tribo indígena brasileira Awá, os quenia-

nos/tanzanianos Massai, os Saan (bosquímanos) do sul da África, etc. 

Uma mobilidade itinerante também pode ser observada em minorias peripatéticas de 

viajantes que se movimentam entre populações sedentarizadas, fornecendo pequenos 

serviços em um sistema de troca e comércio, principalmente de bens artesanais. Pre-

sentes majoritariamente em grandes aglomerações urbanas, estes grupos circulam 

geralmente dentro de um mesmo território político-administrativo. Como exemplo mais 

representativo, identificam-se os Romani (ciganos) e os Dom (conjunto de povos que 

habitam a região entre Afeganistao, Irã e Turquia). 

Em tais comunidades pode-se afirmar que as características que os definem como 

“nômades clássicos” são a sua formação conjunta, sua diversidade linguística ou dia-

letos específicos de suas culturas, além do fato de se movimentarem constantemente 

por e entre territórios. 

Diferentemente destes exemplos, uma nova forma de mobilidade territorial constante 

tem sido discutida na atualidade, chamada de nomadismo pós-moderno, global ou 

contemporâneo. Estes termos são empregados para descrever outro comportamento 

itinerante, resultado de recorrentes viagens profissionais que fazem com que seus in-

divíduos, supostamente, percam os vínculos com seu território de origem (o que não o 

diferenciaria do territoriante). Podendo ser considerado um “estilo de vida” em alguns 

casos, suas diferenças em relação ao nômade clássico estão na (1) circulação entre 

diversos territórios político-administrativos, com respaldos dos Estados-nação, uma 

vez seus fluxos estão diretamente relacionados aos fluxos de capital, e (2) na indivi-

dualidade dos mesmos (podendo ser considerados também fluxos familiares ou de 

pequenos grupos que, no entanto, não são formadores de um sentido de comunidade, 

ou detentores de uma cultura de povo ou grupo social). 

O termo acaba sendo usado, também, para se referir a migrantes e imigrantes que se 

deslocam territorialmente na busca por melhores condições socioeconômicas de tra-

balho (como trabalhadores sazonais), incluindo os refugiados, as pessoas que migram 



36 

 

por situações de conflito em seu território natal, e os migrantes que se deslocam com 

o intuito de estabelecerem-se em outro território administrativo10. 

Por fim, a mais recente categoria deste indivíduo nômade contemporâneo é a dos per-

petual travellers (PTs). Indivíduos que, aproveitando-se da alta mobilidade proporcio-

nada pelos avanços tecnológicos e a criação de normativas internacionais, circulam 

entre diversos países, sem fixar residência em nenhum deles, por razões puramente 

econômicas. A ausência de um endereço fixo evita a cobrança de taxas sobre seu te-

souro ou impostos estatais, facilitando a acumulação de capital (no caso de alguns 

empresários); em outros casos [a mobilidade] é utilizada como forma de rejeição a 

políticas de controle – no caso de alguns grupos minoritários ou famílias. Apesar de 

este comportamento ser uma recorrência empresarial (como vimos inicialmente com 

os processos de flexibilização da produção), ele tem sido escolhido também como 

estilo de vida de alguns indivíduos itinerantes. 

Cada tipo destes comportamentos itinerantes configura ao menos uma forma diferen-

ciada de experiência temporal e espacial (bem como diferentes apreensões do espa-

ço-tempo) e podem, quando analisadas em seus formatos atuais, configurar novas 

formas de produção e apropriação espacial. Tais “nômades contemporâneos” possu-

em uma característica importante que vale ressaltar: seu individualismo e o caráter 

global e urbano de sua movimentação. São outra representação social e cultural resul-

tante dos processos de globalização e remodelação das relações trabalho-moradia e 

território. 

Os exemplos anteriormente descritos demonstram a diversidade com que o termo 

nomadismo é empregado para tentar definir grupos e indivíduos que possuem com-

portamentos baseados no movimento, específicos de nossa contemporaneidade. O 

debate teórico-acadêmico, entretanto, não avança muito em questão a esses sujeitos 

específicos. 

Questionando se estes sujeitos altamente mobilizados poderiam ou não ser conside-

rados nômades, o que será discorrido a seguir buscará, a partir de uma discussão 

sobre o emprego dos termos “nômade” e “nomadismo” por Deleuze e Guattari, melhor 

                                                           

10 Neste último caso, o termo nomadismo ainda é empregado erroneamente para falar-se destes grupos 
migratórios. Nestes casos, o laço axial com o Estado é reestabelecido em outra localidade, sendo o 
próprio objetivo destes indivíduos. Sassen discute sobre isso em dois de seus livros: The Mobility of 
Labor and Capital. A Study in International Investment and Labor Flow (1988) e Expulsions: Brutality and 
Complexity in the Global Economy (2014). 
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compreender as noções de habitar e pertencimento destes povos antigos, para poder 

dialogá-las com seus “representantes” contemporâneos. 

O nomadismo, para os filósofos franceses, classifica-se como uma formação social 

que se abstém de qualquer forma hierarquizada de controle político, representado na 

forma de um Estado centralizado (Deleuze e Guattari, 1997). Em seu livro Mil platôs: 

capitalismo e esquizofrenia, os autores buscam no nomadismo clássico, seus compor-

tamentos e manifestações culturais, sociais ou artísticas, uma metáfora para represen-

tar uma possível realidade paralela de existência, resistente a esta entidade de controle 

e poder. 

Independentemente da figura metafórica empregada, seus esquemas elencam alguns 

elementos definidores de um jogo de oposições entre “nômade” e “sedentário”, eluci-

dado por modelos espaciais (o liso e o estriado). Estes elementos em oposição pos-

suem, para os filósofos, uma existência simultânea e são abstrações de exemplos so-

ciais que podem ser encontrados na realidade, mas de forma híbrida. 

Inicialmente, é necessário entender como são distinguidos as entidades opostas, base 

do debate proposto (nômade e sedentário): 

 
O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um 
ponto a outro, não ignora os pontos (ponto de água, de habitação, de 
assembleia, etc.) Mas a questão é diferenciar o que é princípio do que 
é somente consequência na vida nômade. Em primeiro lugar, ainda 
que os pontos determinem trajetos, estão estritamente subordinados 
aos trajetos que eles determinam, ao contrário do que sucede no caso 
do sedentário. O ponto de água só existe para ser abandonado, e todo 
ponto é uma alternância e só existe como alternância. Um trajeto está 
sempre entre dois pontos, mas o entre-dois tomou toda a consistência, 
e goza de uma autonomia bem como de uma direção próprias. A vida 
do nômade é intermezzo. Até os elementos de seu hábitat estão con-
cebidos em função do trajeto que não para de mobilizá-los11. O nôma-
de não é de modo algum o migrante, pois o migrante vai principalmen-
te de um ponto a outro, ainda que este outro ponto seja incerto, impre-
visto ou mal localizado. Mas o nômade só vai de um ponto a outro por 
consequência e necessidade de fato; em princípio, os pontos são para 

                                                           

11 Este trecho possui ainda, uma nota de rodapé: “AnnyMilovanoff, ‘La secondepeaudu nômade’, in 
Nouvelles littéraires, 27 de julho 1978: ‘Os nômades Larbaâ, na orla do Saara argelino, utilizam o termo 
triga, que significa em geral a estrada, o caminho, para designar as tiras tecidas que servem para refor-
çar as ataduras das tendas às estacas de sustentação. (...) No pensamento nômade, o hábitat não está 
vinculado a um território, mas antes a um itinerário. Ao recusar apropriar-se do espaço que atravessa, o 
nômade constrói para si um ambiente em lã ou em pelo de cabra, que não marca o lugar provisório que 
ele ocupa. (...) Assim, a lã, matéria maleável, dá sua unidade à vida nômade. (...) O nômade limita-se à 
representação de seus trajetos, não à figuração do espaço que percorre. Ele deixa o espaço ao espaço 
(...) Polimorfia da lã’. 
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ele alternâncias num trajeto. Os nômades e os migrantes podem se 
misturar de muitas maneiras, ou formar um conjunto comum; não dei-
xam, contudo, de ter causas e condições muito diferentes (por exem-
plo, os que se juntam a Maomé em Medina têm a possibilidade de es-
colher entre um juramento nômade ou beduíno, e um juramento de 
hégira ou de emigração). (DELEUZE & GUATTARI, 1997, p. 50-51, grifo 
nosso) 

 

Tomemos como análise o princípio e consequência da citação. Os pontos, de partida 

e chegada, para o nômade, são consequências de um trajeto; já para o migrante, são 

o princípio do movimento. Com base nisso, é possível fazer uma clara distinção entre 

os (i/e)migrantes e os nômades, os primeiros sendo massas populacionais ou indiví-

duos que se movem historicamente pelo globo em busca de melhores condições de 

vida ou de sobrevivência. Seria errado considerá-los nômades, a partir dos conceitos 

deleuze-guattarianos, pois se apresentam como indivíduos sedentários que optaram 

por deslocaram-se espacialmente em determinados momentos de suas vidas, a fim de 

instalarem-se em outro ponto, em outra localidade – suas relações de pertencimento 

são distintas. 

 
Em segundo lugar, por mais que o trajeto nômade siga pistas ou ca-
minhos costumeiros, não tem a função do caminho sedentário, que 
consiste em distribuir aos homens um espaço fechado, atribuindo a 
cada um sua parte, e regulando a comunicação entre as partes. O tra-
jeto nômade faz o contrário, distribui os homens (ou os animais) num 
espaço aberto, indefinido, não comunicante. (Ibidem, p. 51, grifo nos-
so) 

 

Esta segunda colocação pode ser mais facilmente entendida quando associada à 

comparação que os autores fazem entre “espaço liso” (nômade) e “espaço estriado” 

(sedentário), a partir de um “modelo tecnológico”. Opondo o tecido ao feltro – de auto-

ria nômade – eles irão explanar que o tecido, ao ser concebido, é constituinte de um 

espaço estriado por três razões: 1) “é constituído por dois tipos de elementos parale-

los: no caso mais simples, uns são verticais, os outros horizontais, e ambos se entre-

cruzam perpendicularmente”, ou seja, é previamente ordenado; 2) “os dois tipos de 

elementos não tem a mesma função; uns são fixos, os outros móveis, passando sob e 

sobre os fixos”, tal ordenamento é necessário para localizar espacialmente os elemen-

tos “móveis”; 3) “um tal espaço estriado está necessariamente delimitado, fechado ao 

menos de um lado: o tecido pode ser infinito em comprimento, mas não na sua largu-
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ra, definida pelo quadro da urdidura; a necessidade de um vai-e-vem implica um es-

paço fechado”, tendo, assim um início, mesmo que não tenha um fim (Ibidem, p. 180). 

Já o feltro é constituinte de um espaço liso porque “não implica distinção alguma entre 

os fios, nenhum entrecruzamento, mas apenas um emaranhado das fibras, obtido por 

prensagem” [...] “Um tal conjunto de enredamento não é de modo algum homogêneo: 

contudo, ele é liso, e se opõe ponto por ponto ao espaço do tecido (é infinito de direi-

to, aberto ou ilimitado em todas as direções; não tem direito nem avesso, nem centro; 

não estabelece fixos e moveis, mas antes distribui uma variação contínua).” (Ibidem, p. 

181) 

O espaço fechado é o espaço estriado do tecido, e o espaço aberto, o espaço liso do 

feltro. Aberto e fechado não é só uma oposição entre “edificado” e “não edificado”, 

entre “espaço da privacidade e do controle” e “espaço da alteridade e do imprevisí-

vel”, mas também é uma oposição entre o espaço de um indivíduo que possui um iní-

cio, um princípio (nos termos citados anteriormente), e um indivíduo livre ou ilimitado. 

Estes elementos são importantes para, então, uma segunda consideração: os indiví-

duos que viajam globalmente por razões de carreira não poderiam ser considerados 

nômades, pois partem de uma condição “limitada”, “fechada” e “ordenada”, onde os 

pontos de partida e chegada são pré-determinados por um ideal de progresso profis-

sional e acumulação de capital, e não pela realização da própria travessia (o que seria 

próprio do nômade, que habita em seu itinerário). Parte-se de um ponto para chegar-

se a outro e, mesmo que este outro seja novamente superado, o ponto anterior nunca 

é retornado, não por motivos de abandono ou desapego, mas porque este retorno 

configuraria um retrocesso. Seu deslocamento não é só espacial, mas também ascen-

sor, visa alcançar um objetivo (mesmo que inalcançável) – ou seja, este sujeito não-

nômade busca um movimento, mas este é o de transformação, de renovação. 

 
Há, portanto, em terceiro lugar, uma grande diferença de espaço: o 
espaço sedentário é estriado, por muros, cercados e caminhos entre 
os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado apenas por 
“traços” que se apagam e se deslocam com o trajeto. (Ibidem, p.52) 
 

O deslocamento espacial, para ser agente caracterizador de um nomadismo, deve 

apagar os vínculos – mesmo que temporários – que o indivíduo estabelece com o terri-

tório. Assim, tornam-se claras as diferenças entre este “habitar nômade” e o “habitar 
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territórios”, da figura anteriormente apontada por Muñoz. Para o nômade, o desloca-

mento funciona como inibidor ou destruidor dos vínculos (parte constituinte deste su-

jeito), enquanto que para o territoriante, é o próprio deslocamento que mantêm os vín-

culos ativos. 

Assim, os “muros, cercados e caminhos entre cercados” não dizem respeito somente 

às barreiras físicas do espaço estriado e sedentário (o espaço das cidades), mas tam-

bém às limitações impostas pela própria vida do indivíduo itinerante: os vínculos difi-

cultam o fluxo, o movimento, mesmo que temporários. 

 
É nesse sentido que o nômade não tem pontos, trajetos, nem terra, 
embora evidentemente ele os tenha. Se o nômade pode ser chamado 
de o Desterritorializado por excelência, é justamente porque a reterrito-
rialização não se faz depois, como no migrante, nem em outra coisa, 
como no sedentário (com efeito, a relação do sedentário com a terra 
está mediatizada por outra coisa, regime de propriedade, aparelho de 
Estado...). Para o nômade, ao contrário, é a desterritorialização que 
constitui sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na pró-
pria desterritorialização. É a terra que se desterritorializa ela mesma, de 
modo que o nômade aí encontra um território. A terra deixa de ser ter-
ra, e tende a tornar-se simples solo ou suporte. A terra não se desterri-
torializa em seu movimento global e relativo, mas em lugares precisos, 
ali mesmo onde a floresta recua, e onde a estepe e o deserto se pro-
pagam. Hubac tem razão de dizer que o nomadismo se explica menos 
por uma variação universal dos climas (que remeteria antes a migra-
ções), que por uma "divagação dos climas locais". O nômade aparece 
ali, na terra, sempre que se forma um espaço liso que corrói e tende a 
crescer em todas as direções. O nômade habita esses lugares, per-
manece nesses lugares, e ele próprio os faz crescer, no sentido em 
que se constata que o nômade cria o deserto tanto quanto é criado por 
ele. Ele é o vetor de desterritorialização. (Ibidem, p. 53) 

 

O nômade, independentemente de sua possível formação em grupos, é o indivíduo 

“desterritorializado por excelência”, é a “desterritorialização que constitui sua relação 

com a terra”, em que ela “deixa de ser terra, e tende a torna-se simples solo ou supor-

te” – ou seja, o nômade habita o espaço liso (“esses lugares”), permanecendo sobre 

ele (enquanto entidade abstrata de espaço). Ao citar Hubac (1948), através da metáfo-

ra dos climas locais, os filósofos ainda afirmam que estes indivíduos não formam vín-

culos com os espaços que perpassam, nem em seu cotidiano, nem ao longo da vida – 

contrapondo-se mais uma vez à figura do territoriante e dos migrantes. 

Após essa discussão sobre o conceito de nomadismo dentro da obra de Deleuze e 

Guattari, deve-se retomar um ponto que foi dito anteriormente. “Nômades” e “sedentá-
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rios” são abstrações empregadas pelos filósofos para desenvolver-se uma estrutura 

de pensamento, são representações dos sujeitos que habitam os espaços lisos e es-

triados (também abstratos). Logo, condições plenas de nomadismo ou sedentarismo 

jamais serão alcançadas no mundo real (das coisas concretas). Empiricamente, estas 

formas podem ser representadas, segundo eles, por indivíduos híbridos (transumantes 

e ferreiros) que habitam o espaço através de uma mistura, combinação e composição 

de ambos os polos de oposição – nômade e sedentário, liso e estriado. 

 
Um transumante, seja agricultor, seja pecuarista, muda de terra se-
gundo o empobrecimento desta ou segundo as estações; mas ele só 
segue um fluxo terrestre secundariamente, já que, primeiramente, ope-
ra uma rotação destinada desde o início a fazê-lo retornar ao ponto 
que deixou, quando a floresta estiver reconstituída, a terra descansada, 
a estação modificada. O transumante não segue um fluxo, traça um 
circuito, e, de um fluxo, ele segue apenas aquilo que passa dentro do 
circuito, mesmo que este seja cada vez mais amplo. O transumante só 
é itinerante, portanto, por via de consequência, ou só se torna tal 
quando todo seu circuito de terras ou de pastagens está esgotado, e 
quando a rotação está a tal ponto ampliada que os fluxos escapam ao 
circuito. O próprio comerciante é um transumante, pois os fluxos mer-
cantis estão subordinados à rotação de um ponto de partida e de um 
ponto de chegada (ir buscar-fazer vir, importar-exportar, comprar-
vender). (Ibidem, p. 92) 
 
 
Não há ferreiros nômades e ferreiros sedentários. O ferreiro é ambulan-
te, itinerante. Particularmente importante a esse respeito é a maneira 
pela qual o ferreiro habita: seu espaço não é nem o espaço estriado 
do sedentário, nem o espaço liso do nômade. O ferreiro pode ter uma 
tenda, pode ter uma casa, ele as habita à maneira de uma "jazida", 
como o próprio metal, à maneira de uma gruta ou de um buraco, ca-
bana meio subterrânea, ou completamente. São trogloditas, não por 
natureza, mas por arte e necessidade. 
[...] 
O ferreiro não é nômade entre os nômades e sedentário entre os se-
dentários, ou seminômade entre os nômades, semi-sedentário entre os 
sedentários. Sua relação com os outros decorre de sua itinerância in-
terna, de sua essência vaga, e não o inverso. É na sua especificidade, 
é por ser itinerante, e por inventar um espaço esburacado que ele se 
comunica necessariamente com os sedentários e com os nômades (e 
ainda com outros, com os florestanos transumantes). É em si mesmo, 
antes de tudo, que é duplo: um híbrido, uma liga, uma formação ge-
melar. (Ibidem, p. 97-99, grifo nosso) 
 

O transumante e o ferreiro assumem a forma mais próxima do territoriante de Muñoz, 

pois circulam entre localidades distintas, como se dentro de um circuito, sempre bus-

cando retorno ao ponto que deixou. Habitam um “espaço esburacado” que se comu-
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nica tanto com o espaço estriado sedentário, da habitação, quanto com o espaço liso 

nômade, do movimento. Estes só podem ser apreendidos a partir de misturas: 

 
Devemos lembrar que os dois espaços [liso e estriado] só existem de 
fato graças às misturas entre si: o espaço liso não para de ser traduzi-
do, transvertido num espaço estriado; o espaço estriado é constante-
mente revertido, devolvido a um espaço liso. Num caso, organiza-se 
até mesmo o deserto; no outro, o deserto se propaga e cresce; e os 
dois ao mesmo tempo. Note-se que as misturas de fato não impedem 
a distinção de direito, a distinção abstrata entre os dois espaços. Por 
isso, inclusive, os dois espaços não se comunicam entre si da mesma 
maneira: a distinção de direito determina as formas de tal ou qual mis-
tura de fato, e o sentido dessa mistura (é um espaço liso que é captu-
rado, envolvido por um espaço estriado, ou é um espaço estriado que 
se dissolve num espaço liso, que permite que se desenvolva um espa-
ço liso?). Há, portanto, um conjunto de questões simultâneas: as opo-
sições simples entre os dois espaços; as diferenças complexas; as 
misturas de fato, e passagens de um a outro; as razões da mistura que 
de modo algum são simétricas, e que fazem com que ora se passe do 
liso ao estriado, ora do estriado ao liso, graças a movimentos inteira-
mente diferentes. (Ibidem, p. 180) 

 

Essas passagens de liso ao estriado, e vice-versa, são feitas por forças nômades ou 

por forças “estatais” (entidade representativa do controle, para os filósofos). Pode-se 

afirmar que as minorias peripatéticas urbanas e os perpetual travellers (os que estão 

em constante fuga de formas de controle) alisam o espaço da cidade12, ao passo que 

o Estado impõe leis que voltarão a estriá-lo. Estes grupos ou indivíduos não habitam 

um lugar, mas todos os lugares, sendo os que mais se aproximariam à abstração feita 

por Deleuze e Guattari sobre o termo nômade. 

A partir deste raciocínio, pode-se concluir que como o nômade (entidade abstrata) é o 

indivíduo desterritorializado por excelência (porque habita o espaço liso), ele jamais 

poderá ser considerado um territoriante (porque habita territórios). Suas práticas de 

deslocamento espacial são necessariamente distintas, porque não se baseiam numa 

ideia de repetição (mesmo que venham a repetir um mesmo percurso) e não buscam 

a formação de vínculos espaciais (efemeridade das experiências sensíveis no espaço, 

tema que será discutido na próxima sessão). 

                                                           

12 O espaço da cidade, para Deleuze e Guattari, é “o espaço estriado por excelência”, por estar constan-
temente sob esferas de controle. Entretanto, “a cidade libera espaços lisos” combinando-os com “es-
paços esburacados”, que se voltam contra ela [a cidade] e podem ser observadas formalmente na for-
mação de “favelas móveis, temporárias, de nômades e trogloditas, resto de metal e de tecido, 
patchwork, que já nem sequer são afetados pelas estriagens do dinheiro, do trabalho ou da habitação. 
(Ibidem, p. 188) 
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Entretanto, os nômades globais, contemporâneos ou pós-modernos elucidados ante-

riormente, que fazem parte do mundo concreto, podem ser considerados indivíduos 

híbridos (segundo um jogo de misturas opostas) dentro do pensamento deleuze-

guattariano. A apropriação do termo “nômade” é feita segundo suas práticas de des-

locamento espacial (cotidianas e históricas), mas o que os torna mais próximos da 

abstração “nômade” é a sua capacidade ou tendência em experienciar o espaço atra-

vés de práticas desterritorializadas e de questionar novas formas de habitar que não se 

refiram a “lugares” como representações espaciais concretas. Voltando ao que Cacci-

ari coloca durante seus questionamentos sob a cidade-território, o nômade habita seu 

“corpo” e, por isso, pode pertencer a todo e qualquer lugar. 

 

1.3 A flexibilização das formas de controle 
 

Se o sujeito contemporâneo é, hoje, um híbrido de nômade e sedentário, pode-se di-

zer também que o espaço urbano – em sua esfera política, econômica, social e cultural 

– se molda simultaneamente para abrigá-lo, configurando sistemas de controle e or-

denamento mais flexíveis e desterritorializados. 

Para Deleuze e Guattari (1997), a figura do “nômade” é uma metáfora para representar 

uma possível realidade paralela de existência, resistente à entidade de controle e po-

der, considerada por eles como o Estado. Neste contexto idealizado o rizoma13 seria o 

modelo social (abstrato) deste sujeito, formado por conexões múltiplas e não hierár-

quicas, e resistente a qualquer ordem cronológica e organização axial. Neste modelo a 

entidade Estatal perderia sua força, sendo substituída por outro modelo organizacio-

nal, mais dinâmico, flexível e multiplicado, típico do comportamento nômade. 

Este modelo, apesar de servir como base para muitos pensadores do espaço atual-

mente, encontra restrições no mundo concreto. Como visto anteriormente na discus-

são sobre o espaço transformado pelos fluxos, as formas de controle e poder sobre o 

espaço adquiriram estruturas mais flexíveis e dinâmicas, principalmente na economia, 

com o neoliberalismo. Entretanto, mesmo neste contexto, a entidade “Estado” nunca 
                                                           

13 Muñoz (2008) irá utilizar o termo dos filósofos para representar o seu conceito de “cidade multiplica-
da”. Não será discutida aqui a comparação que ele faz com o desenho ou ordenamento da cidade, 
apesar de discordar. Entretanto, vale ressaltar que o modelo rizomático será empregado neste trabalho 
a partir de um modelo social (das relações do sujeito), e não como um modelo urbano (desenho e or-
denamento). 
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deixou de existir, exercendo ainda seu domínio dentro de limites espaço-geográficos e 

impondo barreiras ao livre fluxos de pessoas, coisas, informações e capitais. 

Atualmente, é possível afirmar que nosso Estado engloba para si alguns aspectos do 

comportamento nômade e os transformam de maneira a lhe tornarem favoráveis a si. 

Entretanto, na época em que Mil Platôs foi escrito, Deleuze e Guattari afirmavam que 

comportamentos itinerantes relacionados ao trabalho eram sempre bloqueados, pois 

fugiriam dos padrões de organização estatal14. Além disso, segundo os filósofos, a 

ciência régia [do Estado] estaria retirando do mundo sua capacidade “heurística” – de 

descoberta – e “deambulatória”. 

Este pensamento se contrapõe à economia e política contemporâneas que, pelo con-

trário, buscam excessivamente o fator descoberta, representado em termos urbanísti-

cos como “cidades sustentáveis”, “criativas”, etc. Estas “descobertas”, no entanto, só 

são desenvolvidas e aplicadas quando favorecedoras aos interesses hegemônicos 

(das forças que estão no controle e poder), tornando mais difícil o surgimento de for-

ças e manutenção de práticas desviatórias – ou seja, o Estado (e o capital) continua 

exercendo suas formas de controle, mas dentro de um contexto flexível. Isso pode ser 

observado neste suposto processo de “nomadização” que, na verdade, está direta-

mente relacionado a práticas econômicas neoliberais, não a práticas de resistência. 

De maneira um pouco contraditória, este posicionamento do “Estado” como inimigo 

do “movimento” será reconsiderado pelos próprios filósofos, neste mesmo livro, quan-

do definem o espaço homogêneo como estriado e não como liso. Neste momento, 

fica claro que a homogeneização espacial não é libertária, mas sim, dispositivo de 

controle (como veremos, no próximo capítulo, com a obra de Jonathan Crary). Homo-

geneizar o espaço, catalogá-lo, medi-lo são mecanismos encontrados para maximizar-

se o número e intensidade dos fluxos através de normativas de controle – o que faria 

com que estes perdessem seu caráter desviatório, típico do nômade. 

Mede-se o território, a fim de se estabelecerem limites de domínio, para então, flexibili-

zá-los. O movimento só é possível (mesmo o movimento de fuga) sob as ordens he-

                                                           

14 “Conhece-se os problemas que os Estados sempre tiveram com as ‘confrarias’, os corpos nômades 
ou itinerantes do tipo pedreiros, carpinteiros, ferreiros, etc. Fixar, sedentarizar a força de trabalho, regrar 
o movimento do fluxo de trabalho, determinar-lhe canais e condutos, criar corporações no sentido de 
organismos, e, para o restante, recorrer a uma mão-de-obra forçada, recrutada nos próprios lugares 
(corveia) ou entre os indigentes (ateliês de caridade), essa foi sempre uma das principais funções do 
Estado, que se propunha ao mesmo tempo vencer uma vagabundagem de bando, e um nomadismo de 
corpo.” (Ibidem, p. 34) 



45 

 

 

 

gemônicas do Estado, do capital ou outra forma de controle. Por exemplo, mesmo o 

sujeito que não possui moradia fixa e foge do controle do Estado constantemente, o 

faz sob uma lógica pré-estabelecida de prazos de permanência em determinado local, 

para que ela não seja considerada moradia/habitação. Ele se desloca, globalmente ou 

não, fugindo sempre destes limites institucionalizados e sob a iminência do controle; 

não possui uma liberdade completa de movimento, pois a figura do controle estará lá. 

Não recua sua existência, tenta-se opor a ela. 

Este é um ponto importante para o entendimento da filosofia deleuze-guattariana sobre 

o nomadismo. Em seu modelo social rizomático, o Estado não é questionado ou com-

batido, ele é negado de existência. Qualquer consideração sobre formas de controle e 

poder arbóreas (unitárias, axiais) não fariam parte deste sistema. 

Pode-se afirmar que o avanço nas TICs e infraestruturas de transporte, que geraram 

um aumento da mobilidade territorial, também impactaram o espaço dentro de sua 

esfera regulatória. Para Vassão (2007), o aumento de flexibilidade no campo espacial 

físico só foi possível por meio de um enrijecimento de outra esfera de controle, a virtu-

al15, na qual as forças que comandam os dispositivos de controle (para ele, o Estado, 

mas que poderiam ser outros, como as agências de inteligência ou empresas do ramo 

da informação ou comunicação) podem continuar exercendo seu domínio, mesmo em 

indivíduos não nacionalizados, através da fiscalização de endereços eletrônicos e ou-

tras formas de comunicação. Ou seja, qualquer nomadismo dentro destes sistemas, 

apesar de mais flexível territorialmente, é incapaz.de alcançar sua total liberdade. 

A partir destas colocações, podemos concluir que alguns sujeitos descritos anterior-

mente são muito mais produtos destas forças hegemônicas de controle e poder que 

moldam e direcionam alguns comportamentos sociais e suas respectivas culturas, vi-

sando atingir interesses privados e interferindo na liberdade de escolha das experiên-

cias do sujeito contemporâneo, do que sujeitos que se voltam a comportamentos an-

cestrais errantes. Assim, não é possível afirmar que esta forma de habitar (no, pelo e 

através do movimento) é um “estilo de vida” – uma opção subjetiva –, nem uma prática 

                                                           

15 Neste momento entrepõem-se as noções de endereço real e endereço virtual. O e-mail, ou outro en-
dereço virtual (número de telefone, páginas de redes sociais, plataformas de pesquisa online), é uma 
forma que os dispositivos têm de controlar e rastrear um indivíduo dentro de situações que exijam uma 
flexibilidade espacial e física. 
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desviatória (uma resistência à ordem vigente). Ambiguamente (e como mistura), ela é 

em parte transformadora, e em parte reprodutora de um modelo hegemônico. 

Toda esta discussão ganha relevância neste trabalho porque elucida novos entendi-

mentos sobre a contemporaneidade em sua complexidade, mas especialmente por-

que esses supostos “estilos de vida” alternativos e nômades são temas recorrente-

mente abordados no campo criativo da Arquitetura e do Urbanismo, inclusive dentro 

do objeto empírico aqui abordado (arquitetura móvel). Os sujeitos aqui mostrados são 

utilizados por algumas linhas do pensamento contemporâneo como inspiração e ideo-

logia para a criação de novos espaços habitáveis – muitas vezes cooperando com as 

formas hegemônicas de produção do espaço ao abster-se de aprofundamento sobre 

suas ideologias intrínsecas (uma autonomização da subjetividade deste indivíduo). 

Tomando esses sujeitos como “personagens ubíquas” de uma sociedade de fluxos, o 

campo criativo tentará traduzir seus comportamentos em formas físicas construídas 

que, por vezes, não se adequam a eles (tema dos capítulos 3 e 4). 

Outro ponto importante que também deve ser apontado, é que as experiências de ha-

bitar anteriormente descritas estão sempre relacionadas ao tempo. Desde a localiza-

ção de aglomerações urbanas próximas a eixos de transporte (como redução do Δt de 

seus movimentos pendulares), até à formação de vínculos e sentimentos de pertenci-

mento (simultâneos, temporários ou efêmeros) – em todos os casos as relações entre 

sujeito-espaço perpassam as questões temporais. Assim, mais do que informações, 

pode-se afirmar que as entidades hegemônicas irão buscar no tempo das cidades um 

campo exploratório para ampliação de seu domínio e controle. É sobre esta relação 

entre tempo e espaço contemporâneos que o segundo capítulo se desenvolverá. 
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CAPÍTULO 2 

Apreensões espaço-temporais 

Efemeridade e temporalidade dos espaços-acontecimento 
 

No capítulo anterior buscou-se evidenciar as transformações que o espaço urbano 

sofreu após avanços tecnológicos em algumas áreas, como as TICs e os transportes, 

sua produção sendo dada de maneira mais dispersa, não relacional (o fim da relação 

centro-periferia) e desterritorializada. Como uma das consequências (ou processo) 

destes fenômenos, discutiu-se a formação de novos sujeitos e experiências do habitar 

baseadas no movimento, bem como a adaptação das formas de controle e poder den-

tro deste sistema. 

Seria possível afirmar que este desenvolvimento tecnológico que se intensificou a partir 

da década de 70, bem como a reestruturação dos meios de produção, também trans-

formaram nossas formas de apreensão do espaço e do tempo urbanos, modificando 

nossos processos de subjetivação? 

Vários campos disciplinares vêm tentando explicar o “tempo” contemporâneo e nos-

sas relações com ele. De maneiras superlativas e comparativas, [o tempo e as rela-

ções] estariam se apresentando de uma maneira cada vez mais instantânea ou pontu-

al (LIPOVETSKY, 2004; BAUMAN, 2001, 2010), acelerada (VIRILIO, 1984, 1995; 

HARVEY, 2002), simultânea (global e local) (AUGÉ, 1994; BAUMAN, 1999), parcial 

(MUÑOZ, 2008) e/ou ausente (tempo sem tempo – intemporal) (CRARY, 2014). Já os 

“espaços” destes “tempos” e, também, nossas relações com eles, se mostrariam de 

forma cada vez mais efêmera (espaços de um tempo instantâneo ou pontual), com-

primida (encurtamento de distâncias – espaços de um tempo acelerado), sobreposta 

(simultaneidade do espaço virtual e espaço físico, de temporalidades distintas, etc.), 

multiplicada (espaços experienciados a tempo parcial), e/ou homogênea (isento de 

multiplicidades). O espaço urbano – produto de relações sociais conflitantes e sujeito a 

forças de transformação econômicas, políticas e culturais – seria o local de união entre 

esses diversos “tempos” e “espaços”, reestruturando-se na forma e intensidade de 

suas concepções, práticas e experiências. 
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O objetivo deste capítulo não é se aprofundar em cada uma das teorias destes tempos 

e espaços, mas tentar entender como transformações nas formas de apreensão espa-

ço-temporal modificaram a relação entre sujeito-espaço (sempre relativas à relação 

sujeito-tempo), e consequentemente, afetaram o campo criativo e produtivo do espa-

ço, suscitando o aparecimento de novas formas urbanas mais temporalizadas, flexíveis 

e mutáveis, como a arquitetura móvel. 

 

2.1 A lógica do consumo se expande a outras esferas do sensível 
 

Durante a transição de um modo de produção com foco na indústria a um mais volta-

do ao capital flexível, observou-se inicialmente uma grande valorização de conceitos 

que se opunham à estabilidade, como o desapego, a quebra de valores, o movimento, 

etc. Com o crescimento de Estados neoliberais, houve um desmantelamento das anti-

gas proteções e marcos institucionais, entendidas como restrições para a liberdade do 

indivíduo. Assim, os laços humanos se tornaram mais tênues e fragilizados, fáceis de 

romper e, principalmente, efêmeros. O aumento na sensação de insegurança e dificul-

dade de entender-se o passado e futuro (cada vez mais complexo, e ausentes de lógi-

cas de causa e efeito) resultaram em adaptações comportamentais do “esquecimen-

to” (BAUMAN, 2010). O indivíduo passou a ter que se flexibilizar cada vez mais, des-

cartando alguns conhecimentos anteriores para aquisição de outros. 

Para Boltanski e Chiapello, estamos passando por um período de maior individualis-

mo, que também é parcialmente resultante deste modelo econômico neoliberal, que 

valoriza indivíduos operantes, comunicantes, interagentes, reagentes, etc. “Estar sem-

pre fazendo algo, movimentar, mudar” é o que “confere prestígio, em oposição à esta-

bilidade que é muitas vezes sinônimo de inação”. (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p. 

193) Esta aptidão ao movimento, como visto anteriormente, é formadora de compor-

tamentos individuais e sociais mais fluidos em relação ao território. 

Michel Maffesoli (2001), sociólogo francês, afirma que a “força nomadizante”, discutida 

no capítulo anterior, é também uma carência de identidades culturais coletivas, resul-

tado de processos de desterritorialização cultural16. Essa carência estaria impulsionan-

                                                           

16 Diferentemente do conceito geográfico de desterritorialização descrito na sessão anterior, o aplicado à 
antropologia refere-se a um enfraquecimento dos laços entre cultura e local – a remoção de aspectos e 
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do o homem contemporâneo a uma busca constante por identidades individuais, fa-

zendo com que retornasse a valores esquecidos, impregnando-se de sentimentos er-

rantes que se transpareceriam nos deslocamentos de trabalho, de consumo e turismo 

(Muñoz também considera estes deslocamentos como igualmente formadores da 

identidade do territoriante). Este sentimento errante, para Maffesoli, não está simples-

mente no plano espacial, mas em todos os outros – profissional, social, sexual, pesso-

al, etc. –, no qual a sensação de uma “sede infinita” seria a responsável por colocar o 

ser em movimento. O desejo da evasão seria uma espécie de “pulsão migratória” que 

incitaria [o indivíduo] a mudar de lugar, de hábito, de parceiros, em suma, incitaria o 

desejo de ser Outro. 

Deve-se tomar atenção entre a diferença de “ser Outro” e “estar com o Outro”. A expe-

riência de alteridade é sempre remetida, nesses casos, a uma saciedade de desejos 

individuais que, por sua vez, estão cada vez mais inseridos numa lógica de prazeres e 

consumo. Seria mais correto afirmar que é esta a lógica que se expande a outras esfe-

ras da vida subjetiva, modificando também as relações pessoais e profissionais 

(BAUMAN, 2010), mais do que uma simples carência cultural, como Maffesoli afirma. 

Neste caso, é dentro da própria cultura do consumo que o sujeito contemporâneo se 

identifica, e na busca por satisfazer desejos e acumular experiências e objetos, estabe-

lecerá relações mais efêmeras e instantâneas.  

Para melhor compreendermos como a lógica consumista estaria se expandindo para 

outros processos de subjetivação (inclusive das experiências extraídas da relação su-

jeito-espaço), devemos analisar o contexto em que foi formada (ascensão do individuo 

consumidor) e os hábitos e comportamentos frequentemente associados a ela.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

objetos culturais de determinada localidade no espaço e no tempo. Com o vínculo cultural enfraquecido, 
a existência coletiva se enfraquece e a do indivíduo se fortalece. No contexto da globalização, argumen-
ta-se que a desterritorialização é uma característica cultural reforçada pela midiatização, migração e 
comodificação, que caracterizam a modernidade globalizada, ou seja, estão diretamente ligados aos 
fluxos informacionais. O primeiro é responsável pela disseminação e assimilação através da comunica-
ção, o segundo pela desvinculação territorial e o terceiro pela banalização da cultura a fim de transfor-
má-la em mercadoria consumível; todos esses três fatores são reforçados e possibilitados pelas novas 
TICs. 
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2.2 Consumismo do espaço 
 

Após a queda da expansão industrial de bens duráveis, iniciou-se um período voltado 

à produção de itens descartáveis feitos em grande escala (principalmente com a en-

trada da China nos sistemas de produção global). Hoje, o estímulo ao consumo não 

se pauta mais no apelo pela necessidade do objeto, mas sim em princípios de prazer 

– principalmente os insaciáveis, como de experiências, sensações, imagens, etc. – e 

insatisfação. Uma “sociedade consumista” – do homo consumens – se dá, portanto, 

no movimento17 (BAUMAN, 2010). 

Jurandir Freire Costa, psicanalista brasileiro e estudioso das relações de consumo, diz 

que “o que importa, nos produtos industriais, é a sua renovabilidade. A insatisfação 

investe no que é descartável, porque este investimento garante a sua própria reprodu-

ção.” (COSTA, 2004, p.145). Assim sendo, pode-se considerar que a descartabilidade 

dos objetos, produtos do capital, dos quais poderíamos incluir o espaço (LEFEBVRE, 

1991), é essencial para a manutenção de uma lógica consumista, que se baseia na 

insatisfação dos prazeres (sendo o prazer advindo da experiência espacial, o que se 

articula com este trabalho). 

Jonathan Crary, estudioso da Modernidade, afirma que nos encontramos em um mun-

do no qual a apreensão temporal possui forças homogeneizadoras. O tempo homo-

gêneo, por ele chamado de 24/7, é um tempo sem temporalidades onde “a configura-

ção da identidade pessoal e social foram reorganizadas a fim de se adaptarem à ope-

ração ininterrupta dos mercados, redes de informação e outros sistemas”, um tempo 

de indiferença que decreta uma “disponibilidade absoluta e, consequentemente, o ca-

ráter incessante das carências e sua incitação, mas igualmente sua manutenção per-

pétua” (CRARY, 2014, Capítulo 1, versão digital e-book18). 

A “sede infinita” a qual Maffesoli anteriormente se refere pode ser relacionada à “dis-

ponibilidade absoluta” de Crary, uma vez que para este o consumo não se dá pela 

simples acumulação de coisas, mas também de serviços, imagens, procedimentos, 

produtos químicos, etc.. Assim, a insaciabilidade deste desejo faz com que a alternân-

                                                           

17 “La vida de consumo no consiste en adquirir y poseer. Ni siquiera consiste en librarse de lo adquirido 
anteayer y orgullosamente exhibido en un día después. Consiste, sobre todo, en estar en movimento.” 
(BAUMAN, 2010, p. 212)   
18 Não contém paginação. 
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cia na busca por distintas experiências se intensifique, sendo vivenciadas de maneiras 

cada vez mais voláteis, instáveis e transitórias. 

Esta experiência do consumo é intensificada pela lógica 24/7 de Crary, pois a “dispo-

nibilidade absoluta” é também temporal: “uma vez que não existe momento, lugar ou 

situação no qual não podemos fazer compras, consumir ou explorar recursos em rede, 

o não tempo de 24/7 se insinua incessantemente em todos os aspectos da vida social 

e pessoal.” (Ibidem) No que diz respeito ao espaço, é uma sensação de acessibilidade 

ou liberdade espacial infinita – mesmo que na realidade ela seja limitada e controlada 

– que irão influenciar também na apreensão individual de noções de distância, espaci-

al, mas também temporal. 

A velocidade com que um fluxo é dado é tão importante quanto o vencimento da dis-

tância espacial em si (domínio do espaço pelas mãos do tempo - MUÑOZ, 2008) – 

como foi visto no capítulo anterior, com a discussão sobre as transformações urbanas 

–, mas também é sua aceleração. A sensação de rapidez só é obtida em detrimento 

de uma sensação anterior ou alternativa de lentidão, ela é comparativa. Assim, bus-

cam-se fluxos que sejam cada vez mais rápidos e curtos, cada vez mais instantâneos, 

para que se intensifique a concretização de um número maior de experiências. 

Este processo de aceleração está relacionado a técnicas de otimização, inclusive dos 

fluxos, para maior acumulação de capital, como a redução de seus ciclos de giro. Oti-

mizar é melhorar o capital material e imaterial – a infraestrutura e a força de trabalho – 

para que ela despenda menos tempo na confecção de um produto e com menos fa-

lhas, é também reduzir os ciclos de consumo – o que legitima o giro efetivamente –, 

através da imposição de padrões de comportamento que estimulam um anseio pela 

apropriação de novas mercadorias – através da obsolescência programada, da explo-

ração de novos nichos de mercado, da criação de produtos com “edições especiais”, 

etc. 

Poder-se deslocar no espaço em um tempo cada vez mais reduzido (consumi-lo de 

maneira mais acelerada), por exemplo, tornou-se um fator de importância na hierarquia 

social. O tempo associado ao lucro – “tempo é dinheiro” – poderá ser entendido tam-

bém como um elemento a ser otimizado para que se amplifiquem as possibilidades de 

novas experiências e sensações. Logo, o tempo não aproveitado para o prazer ou tra-

balho (que irá gerar dinheiro, e, portanto, novas formas de se adquirir prazer) é um 
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“tempo perdido”. O tempo da espera é visto de maneira capital como um desperdício, 

e assim aqueles que puderem reduzi-lo ao máximo são também os que deterão poder 

sobre o próprio tempo. 

Como as relações de poder são parte integrante da lógica de consumo (o “poder 

aquisitivo”), uma vez que “seu sistema baseia-se em diversas formas de hierarquiza-

ção e produção de diferenças entre indivíduos” (SANTI, 2005, p. 187), observar-se á, 

neste contexto, uma distribuição desigual não só espacial, mas também temporal. 

Quando o uso do espaço sobre o tempo (velocidade) passa a se equalizar, novas for-

mas de experiência espacial, mais aceleradas, são buscadas para garantir essa dife-

renciação. 

Retomando à temática da “otimização”, pode-se dizer que a aceleração dos ciclos – 

ritmos e velocidades – de consumo é estendida, também, às experiências subjetivas, 

cada vez mais voláteis e transitórias – ou seja, consumistas. As resultantes da “dispo-

nibilidade absoluta”, “descartabilidade”, “volatilidade” e “aceleração” são resumidas 

por Crary nestes trechos: 

 
Cada substituição é sempre acompanhada por um aumento exponen-
cial do número de escolhas e opções disponíveis. É um processo con-
tínuo de distensão e expansão, que ocorre simultaneamente em dife-
rentes níveis e em diferentes lugares, um processo no qual há uma 
multiplicação das áreas de tempo e experiência que são anexadas a 
novas tarefas e demandas envolvendo máquinas. A lógica do deslo-
camento (ou obsolescência) é conjugada a uma ampliação e diversifi-
cação dos processos e fluxos aos quais o indivíduo se vincula efetiva-
mente. Toda aparente novidade tecnológica é também uma dilatação 
qualitativa de acomodação e dependência a rotinas 24/7; também é 
parte de um aumento na quantidade de aspectos sob os quais um in-
divíduo é transformado em uma aplicação de novos sistemas e es-
quemas de controle. 
[...] 
O brevíssimo tempo de vida de determinado aparelho ou combinação 
de aparelhos envolve o prazer e o prestígio associados à sua posse, 
mas inclui simultaneamente, uma consciência de que o objeto à mão é 
maculado desde o início pela transitoriedade e pela decadência. 
(CRARY, 2014, Capítulo 2, versão digital e-book) 

 

O deslocamento, tema do capítulo anterior, aqui se refere diretamente à noção de 

transformação descartável, à obsolescência, ou seja, não diz respeito ao deslocamen-

to espacial, mas sim temporal. A lógica consumista não busca a simples posse do 

produto (ou estabelecimento de um vínculo), mas sim sua atualização constante, a 
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qual, por sua vez, deve ser cada vez mais rápida, instantânea, para encurtar os ciclos 

de legitimação do capital. 

Um consumismo dentro da relação sujeito-espaço resultaria em experiências fragmen-

tadas, onde os pontos de partida e alcance – o descarte e a posse – tornar-se-iam 

mais importantes do que o deslocamento em si – o uso do produto (tornando possível 

associar ao pensamento deleuze-guattariano, de “ponto” e “percurso”/”linha”). Pode-

se, assim, afirmar que os indivíduos que consomem o espaço, não o fazem só porque 

este é entendido como “produto” de um sistema capitalista (LEFEBVRE, 1991), mas 

porque é sob uma lógica do descarte que se dá a experiência sensível desta relação, 

ou seja, ela é consumista. Seus vínculos – espacial, pessoal, familiar, sexual – são 

construídos da mesma maneira que se tem a posse de um objeto: temporariamente. 

Esta experiência sensorial assemelha-se a dos turistas e viajantes, como visto em Cos-

ta (2004). Entendendo-os como sujeitos que apreendem o espaço na mais constante 

temporariedade e descartabilidade, eles não buscam estabelecer relações que não 

sejam sensitivas, do corpo presente no espaço, evitando, assim, a construção de me-

mórias, identidades ou relações, instigadoras da formação de vínculos. 

Os “consumidores” do espaço, entretanto, não são representados somente na figura 

do “turista viajante”, mas também do habitante que experimenta os espaços da cidade 

(viajando ou não), a partir de uma relação descartável, efêmera, e instantânea. Circu-

lando entre espaços da cidade na busca por experiências únicas e genuínas, da 

mesma maneira como trocam seu celular por um modelo melhor, mais atual ou exclu-

sivo. 

Não obstante, para atender esses novos anseios do sujeito sobre o espaço, a lógica 

do consumo passará a operar, portanto, em um processo retroalimentado: uma vez 

que as experiências no espaço ocorrem de maneira mais instantânea e transitória, o 

espaço, por sua vez, será produzido especialmente dessa forma. Ou seja, ele [o espa-

ço] não será só uma mercadoria de troca, mas um bem de consumo. Moldado para 

esse sujeito consumidor, ele passará a ser produzido como reflexo desta instantanei-

dade e temporariedade tanto em sua forma imaterial (projeto), como material (forma 

construída), proporcionando experiências cada vez mais efêmeras, imediatas e únicas. 

Não é mais só um reflexo de um padrão consumista hegemônico de processos de 

subjetivação, mas seu meio reprodutor. 
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2.3 O espaço como reprodutor de experiências efêmeras e transitórias – os 
espaços-acontecimento 
 

Um ordenamento urbano pautado no consumo não deve ser analisado simplesmente 

por espaços de compra e venda de mercadorias ou de comportamentos sociais rela-

cionados a eles. Nos casos que serão discutidos a seguir, o consumo não é feito em 

um espaço, nem de um espaço, mas por um espaço. Este não é palco de relações de 

troca, nem bem de troca (o espaço enquanto propriedade), mas meio de reprodução 

de experiências físicas sensíveis temporárias e descartáveis – de experiências consu-

mistas. 

Espaços pensados para esta lógica se tornam, muitas vezes, a própria marca ou ele-

mento crucial para seu marketing, compondo arranjos formais que visam atrair um 

grande fluxo de pessoas – e de consumo espacial – de maneira única, pois uma das 

características do consumismo é a criação de produtos singulares, excepcionais. 

Um dos exemplos de espaços criados para reforçar experiências de consumo são os 

parques temáticos e os megaeventos. Ambos aliam experiências visuais, esportivas, 

musicais a uma arquitetura e design. Primeiramente, para que a experiência espacial 

tenha uma assimilação mais rápida e universal e, assim, atraia mais fluxos (inclusive 

globais), utilizam-se técnicas de homogeneização, como espaços simulacros e asso-

ciações com símbolos e signos de marcas. Em segundo lugar, para que ela [a experi-

ência] seja única, tornando o produto oferecido “artigo de luxo”, esses espaços são 

concebidos de maneira a impactar o visitante, através de formas geométricas desafia-

doras ou da temporariedade de suas instalações – sendo este o ponto mais tocante 

ao trabalho em questão –. Este último fator torna seu acesso mais restrito e a experi-

ência espacial uma constituinte de símbolos de hierarquia social. 

Nesse sentido, esta lógica de “construção” e “destruição” de espaços passa a adquirir 

mais importância não só porque se deve estar sempre renovando, produzindo-se bens 

inéditos (como mostrado no tópico anterior), mas porque a iminência de seu desapa-

recimento faz com que a experiência daquele espaço (construído para ser destruído) 

seja única e limitada (temporalmente). Instiga-se, assim, o seu consumo. 

 
en la vida “ahorista” del consumidor ávido de nuevas Erlebnisse (“ex-
periencias vividas”), la razón para apresurarse no estriba en adquirir y 
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coleccionar tanto como sea posible, sino en deshacerse de todo lo 
que uno pueda y re-emplazarlo. (BAUMAN, 2010, p. 247) 

 

O desaparecimento iminente da possibilidade de experiência destes espaços da cida-

de, reprodutores de temporariedades, ocorrerá pelo rearranjo formal de elementos ur-

banos de sua matriz material, onde estes podem passar por processos de destruição 

ou translação, após sua criação – a transformação e/ou destruição de estruturas cons-

truídas estáticas, abertas ou fechadas, ou a instalação/deslocamento de estruturas 

construídas móveis. 

Víctor Molina, estudioso da “efemeridade”, ao tomar o conceito em relação à arquitetu-

ra, irá dizer que “a obra efêmera é uma criação que não produz um ser que permanece 

no mundo, mas um ser ou um produto que o abandona”, “ela é uma obra agônica” e a 

“representação do efêmero [em si] é a sua própria apresentação” (MOLINA, 1999, 

p.15, tradução nossa). Ou seja, para que uma obra arquitetônica ou um espaço cons-

truído seja efêmero em si mesmo, ele deve deixar de existir, mas de maneira agônica e 

apresentável. Seu fim é iminente, pois “não se fala de um desvanecimento distante, 

nem de uma morte em médio prazo, mas sim de uma ameaça presente de desapare-

cer brevemente”, e pré-concebido, não é declarado post mortem, uma vez que “O 

efêmero é algo que anuncia seu próprio fim e renuncia seu próprio presente” (Ibidem, 

p. 16), é “obra para a morte”, possui um “temporizador, que nasce com os dias conta-

dos” (Ibidem, p. 17). 

Deve-se ainda ressaltar que a transitoriedade e a efemeridade são elementos distintos, 

apesar de relacionarem-se entre si. Molina irá associar a obra efêmera à própria vida, 

afirmando que o sentido da vida e o da obra efêmera se assemelham em sua essenci-

al transitoriedade, porém com uma distinção muito importante, a de que “diferente-

mente da obra efêmera, a morte do ser não está programada.” (Ibidem) 

Assim, a obra efêmera não pode ser considerada como tal somente porque é tempo-

rária. Espaços da cidade podem desaparecer ou se transformar em outros, alterando o 

arranjo formal, social e cultural, onde sua experiência subjetiva era formada, sem um 

aviso prévio ou uma sensação de fim iminente, por falhas em sua administração ou 

forças externas que tornaram impossível sua permanência. Mas somente aqueles em 

que o fim fora pré-determinado podem ser considerados efêmeros, e este fim deve 
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também simbolizar e evidenciar sua morte, a não possibilidade de reprodução de uma 

experiência anterior. 

A obra efêmera 

é uma criação assombrada pela morte. E porque está destinada a de-
saparecer, a temporalidade19 nela é o que mais parece ressaltado. O 
efêmero privilegia o processo temporal. Porque coloca o acento tônico 
no final, o caminho ou percurso que conduz a esse final adquire uma 
alta significação. [...] Uma obra efêmera não desaparece como desa-
parece uma febre: de uma noite para outra, sem deixar rastro e sem 
saber exatamente em qual momento. Pelo contrário. Seu desapareci-
mento é visível. (Ibidem, pp. 17-18; tradução nossa) 

 

A efemeridade é, então, a condição temporal que mais evidencia aspectos da vida que 

se dão temporariamente, pois controla tanto nascimento quanto fim, fazendo desta 

condição aversiva à perenidade o que a define por excelência. Ela é representativa dos 

espaços que são concebidos para propiciar experiências temporárias, dando suporte 

à realização destas ou tornando-se o próprio meio experiencial.  

A obra efêmera, para Molina, tem, assim, uma particularidade em relação ao lugar a 

que ela está instalada: “Fala-se da obra efêmera quando ‘algo tem lugar’. Quando algo 

acontece.20 Uma obra efêmera é um acontecimento. Pois o que tem lugar o tem por 

tempo limitado: acontece. Etimologicamente, efêmero significa ‘o que vai passar’. Pro-

vém de Emero, que é ‘passagem’, e de efi, que é um prefixo que significa ‘sobre’. Está 

passando.” Para o autor, “a experiência do efêmero mais se parece à experiência do 

instante, esse instante que nasce para morrer. [...] Como o instante, o efêmero só é 

passagem.” (Ibidem, p.18) 

Neste momento, não é possível deixar de se estabelecer uma associação ao pensa-

mento de Cacciari, sobre a formação do habitar a partir de acontecimentos. Para Cac-

ciari, o espaço urbano pós-metropolitano só pode ser apreendido através de aconte-

cimentos, devido à rápida transformação de seu território: 

 
más que ubicar una función, allí sucede algo, se construye un super-
mercado, que es un acontecimiento, y en el transcurso de algunos 
años en el lugar del supermercado surge otro. De este modo, en 
Shanghái o en Tokio, más que edificios existen acontecimientos: se tra-

                                                           

19 No sentido de temporário, provisório. 
20 O acontecimento como algo que tem lugar é de raiz fenomenológica: o lugar acontece ele não existe 
independentemente de suas relações e sentimentos, ou seja, não é baseado somente na matriz física 
espacial. 
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ta de un espacio para acontecimientos organizado según medidas 
temporales y el territorio se presenta como una colación de aconteci-
mientos. (CACCIARI, 2010, p. 57-6) 

 

O território entendido como uma “colagem” de acontecimentos que são organizados 

segundo medidas temporais, amplia o espectro da efemeridade para uma escala do 

“urbano”. Assim, de seu ponto de vista, atingimos um estágio no processo de trans-

formação urbana em que mesmo os espaços que não são concebidos como efême-

ros – que não são pensados para a morte – serão apreendidos desta maneira. 

Entretanto, é necessário, para ater-se à linha de pensamento deste trabalho, evidenciar 

algumas diferenças sobre o termo. Os acontecimentos da cidade podem ser ocasio-

nados por modificações na ordem urbana (material e imaterial), mas no formato de 

espaços, eles só serão retroalimentadores de relações experienciais efêmeras quando 

a temporariedade prévia for parte estruturante do sentido da obra arquitetônica ou do 

produto espacial (no sentido Lefebvriano, de espaço como mercadoria). 

Os acontecimentos descritos por Cacciari não são meios de reprodução destas rela-

ções, mas chaves de leitura do espaço pós-metropolitano – o que não os torna, no 

entanto, uma contradição. Como dito anteriormente, porque apreendemos o espaço 

de maneira temporalizada (porque o habitamos um território formado por aconteci-

mentos), criaremos espaços que reforcem esta forma de apreensão, que propiciem 

experiências sensíveis efêmeras – criaremos espaços-acontecimento21. 

Como os espaços-acontecimento têm o controle do tempo de seu nascimento e mor-

te, poderão se mostrar como importantes meios de reprodução de relações consumis-

tas, conforme foi descrito anteriormente. Tornam-se elementos associativos na consti-

tuição de experiências exclusivas e fugazes, especialmente quando manejados seus 

potenciais atrativos e de impacto, através da valorização de seu design e/ou arquitetu-

ra.  

Los acontecimientos, como todo genuino producto de consumo, llevan 
una fecha “de consumo preferente”; es muy posible que sus planifica-
dores y sus supervisores no incluyan en sus cálculos las cuestiones re-
lacionadas con el largo plazo (con la doble ventaja que ello les reporta 
en términos de ahorro y de sensación de confianza, en perfecta con-
sonancia con el espíritu de los tiempos) y busquen y se encaminen ha-

                                                           

21 Esses espaços-acontecimento, no entanto, não devem ser entendidos à partir da citação de Cacciari, 
como todo edifício construído – pois sua qualidade de acontecimento só poderia ser dada após a sua 
morte. Os espaços-acontecimento aqui abordados possuem características específicas que se associ-
am à obra efêmera e às experiências efêmeras propiciadas por ela. 
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cia “un máximo impacto y una obsolescencia instantánea”, parafra-
seando la acertada expresión de George Steiner [“cultura de casino”].  
El auge espectacular (alucinante, incluso) de los eventos de durabili-
dad prelimitada (es decir, de los acontecimientos con un tiempo de vi-
da útil no superior a la esperanza de vida del interés del público) como 
fuentes más prolíficas de valor de mercado concuerda con la tenden-
cia universal del escenario moderno líquido. (BAUMAN, 2010, p. 298) 
 

O termo “espetáculo” é comumente empregado para significar aquilo que atrai à vista 

ou prende a atenção, impressionando por sua grandeza, cores ou outras qualidades, 

podendo ser também uma forma específica de manifestação cultural, como uma re-

presentação teatral, cinematográfica, circense, etc. 

O espetáculo, como Broudehoux (2011) descreve em seus trabalhos, serviu como uma 

arma utilizada pelos detentores de poder ao longo da história para legitimação de seu 

domínio, distraindo, apaziguando e controlando as massas. A arquitetura, sendo uma 

das corporações físicas que legitimam a presença do Estado, serviria como um meca-

nismo comunicativo moldador de ideologias e experiências, a partir da manipulação 

de objetos e símbolos. Assim, ela é parte integrante da lógica do consumo. 

Claramente, a criação de espetáculos não diz respeito simplesmente à construção de 

espaços-acontecimento. No entanto, a intensificação dessas atividades em megae-

ventos, por exemplo, são um reflexo de como a construção de arranjos temporários de 

experiência espacial são tão importantes quanto o próprio espetáculo cultural, artístico 

ou esportivo associados a elas. 

Interesses conflituosos perpassarão a criação das obras arquitetônicas e urbanas que 

darão suporte a estes megaeventos, pois a concepção de estruturas temporárias, de 

espaços-acontecimentos, podem tanto simbolizar uma negação quanto uma vanta-

gem na contrapartida social e econômica de sua realização, pois podem tanto rejeitar 

gastos dispendiosos na construção e manutenção de estruturas obsoletas ou super-

dimensionadas, como aproveitar a rentabilidade de espaços temporariamente inutili-

zados. 

Alguns exemplos de arquitetura que se utilizam da transitoriedade, característica do 

que seria um evento, têm sido reproduzidos projetual e empiricamente. Após observar-

se a ociosidade das estruturas feitas para as Olimpíadas de Pequim em 2008, novas 

alternativas de concepção espacial começaram a ser buscadas pensando-se no papel 

social delas ao longo do tempo. As Olimpíadas de Londres, em 2012, foi a que mais 
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contou com estruturas temporárias de grande porte e projetadas por equipes de arqui-

tetura, engenharia e design. 

  

Figuras 1 e 2 - Centro Aquático dos Jogos Olímpicos de Londres - 2012, projetado por Zaha Hadid, com e sem 
as arquibancadas temporárias. (Fonte: zahahadid.com) 

O diretor de infraestrutura e edificações das Olimpíadas de Londres, James Middling, 

quando questionado a respeito da escolha por estruturas temporárias para o megae-

vento, rebateu às criticas, afirmando que as Arenas de Tiro (um dos principais edifícios 

temporários desta edição), por terem que ser localizadas distantes da região onde a 

maioria dos jogos seria realizada (o tiro necessita de muita concentração, e, portanto, 

silêncio), não precisariam ser permanentes a fim de se tornarem um legado. Entretan-

to, para não serem “injustos” com as pessoas que compraram as entradas para assis-

tir a esta competição, eles quiseram manter um padrão construtivo que propiciasse a 

mesma "experiência" daqueles que iriam assistir aos jogos dentro da Cidade Olímpi-

ca.22 

 

 

                                                           

22 “Shooting Star – how one London 2012 venue is finding a range of new uses around the country”, Sus-
tain Magazine, 15 de Julho de 2013, <http://sustainmagazine.com/shooting-star-how-one-london-2012-
venue-is-finding-a-range-of-new-uses-around-the-country/>, acessado em 18 de Julho de 2014. 
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Figuras 3, 4 e 5 - Arenas de Polo Aquático (superior), Basquete (meio), e de Tiro (inferior). Todos são edifícios 
temporários, removidos após o término dos Jogos Olímpicos de Londres - 2012. (Fontes: (a) davidmorleyarchi-

tects.co.uk; (b) viaggidiarchitettura.it; (c) mottmac.com) 

Apesar de parecerem uma fórmula mágica para a redução de custos pós-evento, em 

nenhum momento pós-Jogos Olímpicos de 2012 foi comprovado que os gastos com 
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estruturas temporárias foram mais compensatórios do ponto de vista econômico que 

as fixas. Elas tentaram, através do projeto, aniquilar possíveis elefantes-brancos (o le-

gado “negro” típico destes megaeventos) que ficariam estagnados à espera de um 

uso adequado à sua magnitude. Buscaram criar um fim que condiria com o caráter 

eventual da competição, sem abnegar o fator espetacular que deveriam ter – a arquite-

tura continuava sendo um acontecimento tanto quanto as atividades culturais e espor-

tivas atreladas a ela. 

A produção de espaços-acontecimento, entretanto, não é só representada por megae-

ventos globais. Ela acontece em pequenas situações do espaço urbano, como no flu-

xo constante de eventos culturais em espaços públicos e privados; na forma de shows 

e eventos esportivos (inclusive patrocinados por marcas, cuja contrapartida financeira 

seria sua exposição e a comercialização temporária de seus produtos); e também na 

realização de feiras e reuniões de foodtrucks recentes (que não fazem parte de uma 

tradição cultural do mercado de rua), reprodutores de um estilo de vida urbano alterna-

tivo. Os foodtrucks, por exemplo, não se deslocam no espaço urbano somente para 

comercializarem alimentos, mas reúnem-se e viajam em grupos, criando verdadeiros 

eventos em distintas localidades. 

A mobilidade de estruturas construídas é, assim, também uma forma de reproduzir 

efemeridades no espaço urbano, sem que seus elementos necessários para a criação 

dos espaços-acontecimento sejam destruídos. A obra arquitetônica móvel é paradoxal, 

pois ao mesmo tempo em que se torna perene no tempo através do deslocamento, 

confrontando uma existência efêmera, é causadora de espacialidades efêmeras no 

espaço urbano, caso seu percurso não seja cíclico23 (sendo mais nômade do que 

transumante). Ao mesmo tempo em que nega a efemeridade, torna-se conivente a ela 

ao evitar a formação de vínculos com o espaço. Esta representação criativa no campo 

da Arquitetura será o principal objeto de estudo da próxima sessão.

                                                           

23 O termo “espaço-acontecimento” não pode ser empregado em obras que sejam deslocadas e relo-
cadas, desmontadas e remontadas, na mesma localidade, pois são obras se reproduzem no tempo, 
como feiras, por exemplo. Por mais que se possa afirmar que a feira de uma semana nunca é igual a da 
outra, fenomenologicamente, a experiência que ela busca criar é, intencionalmente, a mesma, por se 
reproduzir localmente e estruturalmente, a partir de seus elementos. Parques temáticos que migram no 
território, circos, etc., só serão espaços-acontecimentos se sua intenção for impactar o espaço urbano 
onde se instalarem de maneira única e temporária, se a experiência espacial que proporcionarem for 
capaz de tornar sua fugacidade um elemento estruturante de sua experiência. 
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Introdução 
As transformações urbanas decorrentes do advento das tecnologias digitais, de co-

municação e informação e do avanço das de transporte fizeram com que comporta-

mentos sociais baseados no movimento se replicassem e voltassem a se tornar cen-

tros de debate sobre o espaço. No contexto atual, estão mais adaptados a uma lógica 

hegemônica de controle dos fluxos (espacial e temporal), e configuram novas formas 

de habitar o espaço urbano em transformação. 

Conjuntamente às transformações espaciais (sociais, políticas e culturais) consequen-

tes da evolução tecnológica, as novas relações de consumo e a transformação dos 

meios de produção e reprodução capitalista (do qual o espaço é produto e meio re-

produtor destas relações) mudaram a forma como o sujeito apreende seu tempo-

espaço: mais comprimido e acelerado, efêmero e instantâneo. 

Estas novas formas de apreensão espaço-temporal e seus sujeitos se reproduzirão no 

espaço urbano, criando espaços que aceleram e amplificam essas experiências efê-

meras e temporárias, reforçando, assim, uma lógica consumista. 

Independentemente dos reflexos destas novas produções e reproduções do espaço 

urbano, a mobilidade expandiu-se para o campo da arquitetura e do design não só 

como um mecanismo de controle flexível, mas também uma limitação humana a ser 

vencida. Assim como os indivíduos errantes, possuem uma capacidade de se deslocar 

no território e relacionar-se de maneira efêmera com o espaço urbano, possibilitando 

experiências temporais distintas, entre este espaço móvel e seus dialogantes. 

O espaço em movimento é capaz de alterar a relação que o corpo, máquina sensível 

do indivíduo, tem com o sentido convencional de habitar e morar (aqui empregado 

tanto no sentido de pertencimento, quanto de permanência), construindo possibilida-

des de vínculos com seu espaço pessoal, ao mesmo tempo em que permite a desterri-

torialização urbana. Através da interferência de forças hegemônicas, ele [o espaço em 

movimento] é também parte de um processo de produção do urbano que valoriza ex-

periências temporárias e efêmeras, sendo utilizado como mecanismo de ampliação da 

acumulação capitalista, ao desviar-se temporalmente de potenciais conflitos territoriais. 

Em suas múltiplas faces, os espaços pensados para valorizar a figura do nômade e as 

relações experienciais temporárias, efêmeras e desvinculadas com o território, têm 
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ganhado espaço no debate atual sobre novas formas de habitar (em ambos os senti-

dos) e se multiplicado conceitual e fisicamente. 

Entretanto, a transcrição de um imaginário em objetos concretos, que interagem e con-

formam o espaço real, trarão à tona certas questões conflitantes com este mundo con-

temporâneo “acelerado”, “efêmero” e “desterritorializado”, mostrando que, apesar de 

estarmos avançando para esta realidade, as formas de controle e poder herdadas da 

modernidade, ainda que mais flexíveis, continuam delineando limites para a sua total 

transformação. 

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre o conceito de mobilidade aplicada à obra 

arquitetônica em seus diversos sentidos, trazendo exemplos de uma produção concre-

ta atual que transforma o espaço edificado em objetos transportáveis.  Através de uma 

análise do discurso apresentado pela prática, serão observados os aspectos comuns 

que reúnem esta constelação de projetos como tipologia, mas também suas especifi-

cidades. Com o intuito de formar conexões teóricas e empíricas, em sua sessão final 

serão aprofundados dois exemplos com comportamentos divergentes: as habitações 

móveis holandesas, expostas aqui nas Spaceboxes e TempoHousing; e uma habita-

ção móvel unifamiliar de luxo, a MiniMOD, exemplo brasileiro mais significativo até en-

tão. Essa análise bilateral mostrará que os contextos locais interferem diretamente não 

só no pensamento atrelado à sua produção (um tipo de herança cultural), mas tam-

bém em sua liberdade de movimento e instalação. 

Supostamente buscando propiciar novas formas de habitar, mais condizentes ao indi-

víduo altamente mobilizado e suas experiências sensíveis, ver-se-á que esta tipologia 

relaciona-se mais com explorações técnicas e formais no campo da Arquitetura e Ur-

banismo voltadas a uma lógica rentista de produção do espaço, não trazendo, por 

muitas vezes, soluções para os problemas específicos de nossa contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 3 

Mobilidade como premissa projetual 
Da concepção à concreção 

 
Como tudo que foi abordado até então tem se refletido na produção do espaço atual-

mente? A “mobilidade arquitetônica” surgiria como uma resposta aos problemas de 

acessibilidade espacial (possibilidade de inserção em áreas centrais, de maneira me-

nos conflitante) e como alternativa habitacional para situações que exijam mais flexibi-

lidade territorial, configurando-se como uma tipologia contemporânea atenta às ne-

cessidades dos sujeitos da cidade de fluxos. Ao menos isto é o que diz o discurso de 

seus criadores. 

 

3.1 Considerações iniciais - mobilidade, estaticidade e sedentarismo arqui-
tetônico 
 

O tempo, na produção da arquitetura móvel, sempre foi um embate para o objeto con-

creto. Mesmo quando o caráter temporário de sua instalação é utilizado como uma 

premissa projetual para incitar o movimento, o tempo pode vir a se tornar uma cons-

tante quando o deslocamento territorial não se tornar possível, resultando na anulação 

dessa premissa – tornando-se um objeto estático, sedentarizando-se, – ou vir a aniqui-

lar sua existência – tornando-se um objeto efêmero, pelos olhos da história. 

O arquiteto e pesquisador Daniel Paz (1997), ao estudar a efemeridade e a temporari-

edade24 na arquitetura, infere que estas só acontecem a partir de três estágios quando 

aplicadas na edificação: deterioração, desmanche ou mobilidade. 

                                                           

24 Para o autor, aproximando-se a ideia de Cacciari, todo objeto arquitetônico é efêmero, mas o que lhe 
dá essa qualidade como principal está comumente atrelado à velocidade com que o fim lhe é dado. Na 
visão deste trabalho, o que caracterizaria um objeto como temporário é a sua condição de fim pré-
determinado, ou seja, previsto em sua concepção (o que é chamado de efêmero, no capítulo anterior). 
Temporalidade (diferente de Temporariedade) é um termo utilizado para explicar os diferentes momen-
tos apreendidos a partir de um determinado objeto – que nunca é o mesmo que fora há um instante 
atrás – e não é empregado pelo autor. Um objeto móvel pode ser causador de várias temporalidades, 
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Este último, que concerne à capacidade de uma construção ou objeto mudar seu lugar 

– ou sua configuração espacial, uma vez que arquitetura de espaços flexíveis também 

é chamada de arquitetura móvel –, mas permanecer no tempo, só é possível quando 

possuem meios anteriormente projetados que viabilizam sua desmontagem. Ele divide 

esses meios em três táticas: partição, compactação e rigidez. 

Na partição, o objeto é dividido em peças menores, passíveis de transporte dentro da 

escala admitida antes. Na compactação, o objeto assume uma configuração mais 

compacta, sem os espaços vazios que constituem a área de vivência do homem. 

Na rigidez, o objeto ganha solidez, sendo peça inteiriça. 

Nas duas primeiras táticas de mobilidade, observa-se que este tipo de estrutura é fa-

cilmente replicada na construção de stands de eventos, pavilhões de exposição, cir-

cos, barracas de camping, etc. Na terceira tática, da rigidez, para não romper a estru-

tura espacial do objeto quando no momento de seu deslocamento, tem que se reduzir 

e compactar seu espaço, buscando interiores mais flexíveis e adaptáveis. Não obstan-

te, esta é a prática mais vista na configuração de unidades móveis dentro da área de 

aplicação residencial, cujo deslocamento da unidade poderia ser realizado com um ou 

mais indivíduos dentro da edificação. 

Considerando esses casos, a efemeridade decorrente do movimento, portanto, não 

deve ser considerada do objeto arquitetônico em si (o que ocorreria no estágio do 

descarte), mas de sua relação com o espaço e o território. Quando o movimento acon-

tece, o que se quebra é a relação entre o espaço edificado e seu entorno, reconfigu-

rando o urbano, sua estrutura e seu tecido. Isto acarretará, por sua vez, em distintas 

temporalidades urbanas daquele recorte, com distintas formas de apreensão tanto do 

local onde foi inserido, quanto da própria construção que foi transportada para outro 

local25. 

Veremos que a maioria dos exemplos que serão aqui elencados não necessariamente 

são criadores de múltiplas temporalidades. Isso se dá porque o termo “arquitetura mó-

vel” está frequentemente associado à confecção de unidades pré-fabricadas (ela se 

“move”, mas da fábrica para o lote). Nestes casos a edificação não é experienciada 

                                                                                                                                                                                     

mas permanecer vivo na história através do deslocamento (perene no tempo, mas temporário no espa-
ço). 
25 Não é possível contrapor os espaços construídos móveis ao espaço urbano, onde aquele ocupa este, 
pois o próprio espaço móvel é parte integrante – assim como são os indivíduos, idealmente livres para 
movimentar-se – do espaço urbano, conformando-o e sendo conformados por ele.  
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como espaço no ambiente controlado de sua confecção, ali ela é produto e objeto. 

Sua mobilidade só será causadora de experiências sensíveis reais e distintas quando 

deslocar-se pelo espaço urbano – o espaço das relações sociais, políticas, culturais, 

das apropriações, sentimentos, memórias, etc. 

Estas edificações, apesar de terem registrado comportamentos estáticos até o presen-

te, ainda guardam uma potencialidade para o movimento e, portanto, foram mantidas 

na análise deste trabalho. Elas não são estáticas, mas sim sedentárias, mantendo em 

seu discurso uma aptidão móvel, e se apropriando dos comportamentos espaço-

territoriais que foram descritos no capítulo anterior. Outros exemplos, como as unida-

des “móveis” efêmeras que só se deslocam entre a fábrica e seu local de instalação 

também foram mantidas na discussão deste trabalho, porque fazem parte da lógica de 

consumo de espaços-acontecimentos descrita no capítulo anterior. Assim, buscou-se 

mostrar que esta tipologia, independentemente da forma com que executa seu deslo-

camento, é parte integrante importante das novas formas de apreensão espaço-

temporal das cidades contemporâneas. 

 

3.2 Um breve retrospecto histórico 
 

O tema da mobilidade de edifícios se iniciou com o processo de aceleração industrial, 

com a pré-fabricação. Desde finais do século XIX a industrialização da construção civil 

transformou a maneira com que os edifícios eram construídos, com a possibilidade da 

combinação de elementos produzidos em série. O canteiro de obras passou a se 

mesclar entre atividades de montagem, desespecializando a mão-de-obra, e artesa-

nais (BRUNA, 2013 [1973]). 

Paulo Bruna (2013) afirma que desde 1840 é possível encontrar construções compos-

tas por peças montáveis e desmontáveis, como alguns faróis e armazéns . Ele cita os 

exemplos dos faróis ingleses, que eram confeccionados nos pátios das fundições e 

embarcados para as colônias em peças. Nestes casos a importação/exportação era 

completa – o edifício continha inclusive peças internas e de acabamento, sendo a 

montagem orientada por desenhos que acompanhavam o conjunto26, uma espécie de 

                                                           

26 O Brasil recebeu estruturas como estas para as estações da São Paulo Railway Company e o antigo 
Mercado Municipal do Rio de Janeiro. 
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kit projetual de antigamente. Outros exemplos, como os palácios de cristal, foram cru-

ciais para definir a construção em ferro fundido como a legitimadora de construções 

pré-fabricadas importadas. 

Os Estados Unidos têm um papel importante na ampliação da aplicação dessas cons-

truções. Seu histórico de expansão em direção ao Oeste ainda é a principal razão pela 

qual o país possui tantos exemplos de design e arquitetura de tipologias móveis. 

Grandes estruturas, como hospitais, foram levadas em peças ao país para serem mon-

tadas e instaladas nas áreas ocupadas durante o período da “Marcha para o Oeste”. 

Suas residências também eram pré-fabricadas, porque isso acelerava a velocidade de 

colonização, configurando-se como um diferencial para produção espacial da época. 

 
Em princípio de 1867 nada existia sobre o território que seria a cidade; 
em menos de três meses chegaram mais de três mil casas pré-
fabricadas e frequentemente viam-se casas já montadas, sendo trans-
portadas de um lugar para outro sobre pesados veículos. Simultanea-
mente às noções de industrialização parecem estar presentes também 
as noções de flexibilidade e mobilidade que a arquitetura atual [o texto 
foi escrito na década de 70] persegue tenazmente. Casas pré-
fabricadas em chapa de ferro ondulado foram igualmente enviadas 
aos mineradores, durante a corrida do ouro na Califórnia. (Ibidem, p. 
45, grifo nosso) 

 

No início do século XX, os Estados Unidos, grande produtor automobilístico, começa a 

criar espaços de moradia sobre rodas que pudessem ser usados como reboque. O 

Airstream (1936) ganhou grande reconhecimento em caráter local, e sua marca produz 

habitações móveis até hoje, sendo mundialmente conhecida. Pode-se afirmar que com 

a confecção de seu primeiro modelo, os espaços pré-fabricados móveis passaram a 

integrar o mercado de bens de consumo, como qualquer outro produto industrial. 

 
Figura 6 – Primeiro modelo da Airstream. Wally Byam, que fundou a empresa, descrevia seus negócios como a 
“venda de estilos de vida”. De fato, ainda é possível afirmar que nos Estados Unidos, a habitação sobre rodas 

encontrou seu maior desenvolvimento. (Fonte: singularcity.com/airstreams) 
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Deste mesmo período ainda se destacam o aeroclube de Roland Garros, em Buc 

(1935), que foi desmontado em 1942, transportado e reconstruído na Alemanha (hoje, 

destruído pela guerra); e a “casa desmontável para weekend”, apresentada na exposi-

ção das Arts-Ménagers em 1938, mas que não chegou a ser produzida em série devi-

do ao início da 2ª Guerra Mundial. 

A partir da década de 40, a pré-fabricação e a criação de unidades móveis habitáveis 

volta a ganhar importância no cenário arquitetônico, especialmente no campo concei-

tual. O mundo vivia em um estado de euforia resultado do fim das grandes guerras, o 

rápido crescimento econômico, os avanços tecnológicos e industriais e grandes pla-

nos urbanos de reconstrução, remodelação e expansão. Foi neste período que tive-

mos a primeira ida do homem ao espaço, o boom dos automóveis e eletrodomésticos, 

o surgimento da primeira máquina com sistema computacional e o prelúdio para as 

mídias informacionais. Este contexto aumentou a criatividade dentro do campo artísti-

co e fez com que algumas ideologias modernistas se fundissem com conceitos futuris-

tas, resultando na proliferação de filmes de ficção científica, HQs com cenários surpre-

endentes, no uso da fotografia, entre outros. 

No campo da Arquitetura, Yona Friedman, Nicholas Habraken, Buckminster Fuller, 

Constant Nieuwenhyus, Cedric Price e o grupo Archigram, abordavam a mobilidade de 

elementos ou estruturas rígidas de maneiras diferentes entre si, mas com uma caracte-

rística comum, a da flexibilidade. Flexibilidade espacial interna através de mobiliário 

próprio e divisórias; e flexibilidade territorial através de estruturas espaciais complexas, 

divididas em elementos ou transformadas em máquinas, robôs automobilizados para 

se habitar, viver e circular. 

 
Figura 7 – Plug-In City (1964), de Peter Cook (membro do Archigram). Megaestrutura sem edifícios, onde célu-

las habitacionais poderiam ser plugadas à matriz. (Fonte: archdaily.com.br) 
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O choque proposital dos desenhos do Archigram (com projetos utópicos de edifícios e 

cidades móveis), segundo Silva (2004), era uma maneira de refletir sobre uma nova 

forma de se projetar ou ensinar “a arquitetura, entendida tradicionalmente como a ar-

te/ciência de planejar e construir o habitat artificial do homem, [e que] sempre foi pen-

sada pelos arquitetos a partir de princípios fundamentais como a rigidez, a estaticida-

de, a estabilidade e a durabilidade”. Com “as vertiginosas mudanças econômicas, so-

ciais e culturais da época”, a arquitetura deveria solicitar “novas alternativas de plane-

jamento espacial fundamentadas em princípios como a mobilidade, a flexibilidade, a 

instabilidade, a mutabilidade, a instantaneidade, a efemeridade, a obsolescência e a 

reciclagem.” 

 
Figura 8 – Walking City (1964), de Ron Herron (membro do Archigram). Edifícios inteligentes e gigantes que 

formariam cidades. Os módulos são parasíticos, plugando-se na matriz para extração de recursos. (Fonte: wal-
kingthecityupolis.blogspot.com) 

 

 
Figura 9 – Instant City (1964), Archigram. Estrutura móvel de eventos e informações culturais que seriam 

levadas a localidades distantes das metrópoles. Uma “cidade instantânea” e “arquitetura do conhecimento” 
(Silva, 2004) (Fonte: samfoxschool.wustl.edu) 
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Fazendo uma pausa nesta retrospectiva histórica para remetê-la à produção contem-

porânea, no campo conceitual e teórico de projetos utópicos observa-se uma nova 

aplicação do termo “arquitetura móvel” como sendo uma arquitetura da alteridade. Por 

negar hierarquias sociais e estatais, tenta se expressar em projeto uma sociedade in-

dependente, flexível, variável e participativa. A hibridação também se mantém como 

um tema aplicado a essa mudança de visão, associada tanto a seus aspectos cultu-

rais – uma arquitetura que se mescla às diferentes culturas –, quanto biológicos – uma 

arquitetura que se transforma, formalmente, adaptando-se ao meio, com capacidade 

de se autoanalisar, diagnosticar e criar soluções, como um organismo inteligente. 

Há uma diferença entre cidades inteligentes orgânicas e cidades inteligentes maquíni-

cas. A primeira é capaz de adaptar-se de acordo com o contexto, é flexível; a segunda 

possui o conhecimento necessário para exercer uma função, e assim, pode se tornar 

obsoleta. Isso, no entanto, não elimina a atual concepção de projetos de cidades-

máquinas, mas o contexto ao qual o discurso as insere é outro, muito menos positivis-

ta, e mais associado a contextos distópicos (utopia negativa). 

 
Figuras 10 e 11 – Green Machine, Malka Architecture (2014) e Very Large Structure, Manuel Dominguez 

(2013). Ambos são exemplos que revisitam as estruturas maquínicas do séc. XX, transpondo-as a contextos 
distópicos de inserção. (Fontes: (a) designboom.com; (b) deezen.com) 

O termo Light Urbanism (ou Lite Urbanism) tem sido associado às práticas de mobili-

dade aplicadas ao planejamento urbano de cidades em transformação, mas também 

se referem a elementos do tecido urbano configurados para servir de suporte a com-

portamentos efêmeros e temporários da movimentação de objetos edificados sobre o 

espaço urbano – como estacionamentos para motorhomes. A terminologia “light” se 

reaplica à Arquitetura, da mesma maneira, como formas construtivas que sejam con-

trárias à rigidez (solidez) de estruturas “pesadas” (heavy architecture), e compostas 
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por elementos que possam ser facilmente desmontados e removidos, estando mais 

bem adaptadas a planejamentos de longa escala sobre a cidade. 

Apesar de não constituírem o tema desta pesquisa, é importante analisar que os proje-

tos utópicos e futuristas de meados do século XX é uma das fontes de inspiração mais 

reconhecida pelos projetos concretos de atualmente. 

Retomando a produção arquitetônica concreta, pode-se afirmar que é também neste 

período (segunda metade do século XX) que a habitação móvel passa a se desasso-

ciar de um nomadismo tribal ou do faroeste americano para ser defendido como “esti-

lo de vida” (mesmo que isso possa ser questionado atualmente). Relacionando-a com 

deslocamentos de veraneio (lazer), alguns projetos e protótipos da época começarão 

a fazer parte de novas formas de habitar o espaço e território urbanos, formando e fa-

zendo parte de um sistema de fluxos (acontecimentos). Assim, o aumento na criação 

de protótipos de unidades automotoras habitáveis (trailers, reboques, caravans, etc.) 

passa a modificar a experiência urbana com sua mobilidade e formas de inserção 

temporária; já a inclusão de sua pauta na produção de espaços de veraneio reflete o 

impulso do sujeito na busca de experiências espaciais alternas (e alternativas). Na úl-

tima sessão deste capítulo, veremos que um dos exemplos levantados faz parte exa-

tamente deste último processo (MiniMOD). 

A solução encontrada naquele momento pela maioria dos arquitetos na busca pela 

concreção física de seus objetos foi voltar seus estudos e práticas à produção indus-

trial de sistemas expansíveis e flexíveis de construção (design for disassemble), inclu-

sive criando metodologias projetuais específicas. Através de um incentivo à fabricação 

de peças padrão, composições expansíveis poderiam ser formadas com elementos 

portáteis e passíveis de mobilidade.27 Este período não é marcado pela produção em 

série de objetos, mas pela grande diversidade de criação e exploração do tema “arqui-

tetura móvel”. 

A mostra de projetos “The New Domestic Landscape”, organizado pelo MoMA, em 

1972, foi crucial para a concreção física de protótipos habitacionais que fugissem da 

produção automobilística. Apesar da maioria dos exemplos deste período não terem 

propiciado experiências em diálogo com espaço real das cidades (operando somente 

como objetos em exposição), podem ser apontadas algumas exceções. 
                                                           

27 Observa-se nesse momento uma aproximação da produção arquitetônica à prática do desenho indus-
trial. 
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Figuras 12 e 13 – À esquerda, o projeto pela Fiat para a exposição, de Richard Sapper & Marco Zanuso, pensa-
do para servir como abrigo emergencial. À direita, unidade de habitação móvel de Alberto Rosselli & Isao Ho-

me. Ambos foram protótipos apresentados na exposição “The New Domestic Landscape”, organizada pelo 
MoMA, e destinada à produção arquitetônica italiana. (Fontes: (a) richardsapperdesign.com; (b) flashbak.com) 

A primeira delas é a casa a Six-Shell Bubble House (Bulle 6 Coques), de Jean Benja-

min Maneval, construída em 20 exemplares, e que de 1967 a 1998 formou um peque-

no vilarejo experimental para fins de veraneio em Gripp, França. Após a desmontagem 

de parte do conjunto, uma unidade foi comprada por um arquiteto e artista alemão, e 

outras foram expostas como obra de arte na galeria Philippe Jousse em 2012, e na 

Trienal de Milão, em 2014. 

  

 
Figuras 14, 15 e 16 – À esquerda, o conjunto em Gripp (Hautes-Pyrénées), algumas unidades permanecem no 

local; à direita, a unidade exposta na galeria Philippe Jousse, em Paris; abaixo, unidade exposta na Trienal de 
Milão. (Fontes: (a) e (b) astudejaoublie.blogspot.com.br; (c) www.inexhibit.com) 
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A segunda exceção e mais conhecida é o Teatro del Mondo de Aldo Rossi. Projetado 

para a Bienal de Veneza de 1979, a ideia do projeto era remeter-se aos teatros flutuan-

tes do século XVIII. Quando o período de exposição na bienal terminou, o teatro atra-

vessou o mar adriático e se estabeleceu em Dubrovnik, Croácia. Em 1981 foi desmon-

tado, e em 2004 reconstruído na Itália como parte das celebrações de Gênova, como 

capital europeia de cultura. 

   
Figuras 17, 18 e 19 – À esquerda, o Teatro em Veneza; ao centro, em Dubrovnik; e à direita, em Genova, após 

sua remontagem, desta vez, sobre uma praça central. (Fonte: pinterest.com) 

Edificações que dialogam de maneira temporária com o espaço são um dos principais 

pontos estruturantes da programação de exposições mundiais, desde a história de 

suas realizações. Mas é no Teatro del Mondo que a mobilidade aplicada à arquitetura 

estabelece sua primeira situação de diálogo com esta realidade de eventos mundiais 

de arte, arquitetura e design, hoje, representativos de uma lógica urbana que potencia-

liza a inversão e acumulação de capitais. 

A partir dos anos 80, já é possível observar um retorno ao pensamento racionalista 

pré-grandes guerras. Foca-se mais na concepção de espaços que considerem técni-

cas industrializadas de construção e a produção em série acelerada (é quando surgem 

os primeiros exemplos feitos de contêineres), o que reforçou ainda mais o status desta 

arquitetura como bem de consumo. A possibilidade de comercialização de unidades 

habitacionais no mercado comum fez com que a própria estrutura projetual se modifi-

casse, observando-se um aumento de unidades personalizáveis, na qual o cliente po-

deria escolher os itens incluídos na edificação, seu formato e materiais. Neste período, 

também, a arquitetura móvel volta seu discurso aos “estilos de vida” alternativos, como 

forma de ampliar seu nicho mercadológico. 
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A partir destas discussões pode-se dizer, então, que as unidades arquitetônicas mó-

veis apontadas são divididas em 3 vertentes construtivas: 

 
a) Unidade móvel autônoma: cápsulas que detêm as condições básicas neces-

sárias para sobrevivência, podendo ser utilizadas até em ambientes extremos 

e sendo facilmente transportadas; 

b) Unidade móvel tipo plugue: relaciona a ideia de hard e soft computacional, 

segundo Dominique Rouillard (1994, p. 428). O hardware seria a máquina, a 

matriz estruturante fornecedora de energia e serviços comuns e o software 

seriam os braços dessa máquina, podendo ser desconectados de acordo 

com a necessidade do usuário ou as condições evolutivas da matriz. Dentro 

desta vertente estariam as unidades móveis que precisam de ligações com 

sistemas de abastecimento; 

c) Unidade móvel complexa: possui todas as funções de uma máquina adjuntas 

à autonomia de movimento. Ela reúne os dois elementos anteriores – precisa 

ser autônoma, flexível, fornecer serviços, produzir energia e ter uma rede para 

a troca de informações. Assemelha-se muito aos veículos automotores, na-

ves espaciais, transatlânticos, etc., e não será tema deste trabalho. 

 

3.3 A arquitetura móvel contemporânea – aspectos de seu discurso 
 

Atualmente, observa-se um aumento considerável no número de produções arquitetô-

nicas móveis, amparadas por um conceito de “sustentabilidade”28, um ainda maior 

avanço da tecnologia e industrialização da confecção de unidades pré-fabricadas 

(principalmente com a conteinerização), e pela necessidade de criação de unidades 

emergenciais aos desastres ambientais e de guerra, tornando o assunto mais plausível 

e apto a chegar aos níveis finais de execução. 

                                                           

28 Entre aspas, uma vez que o termo é utilizado nos discursos deste tipo de produção arquitetônica, 
somente do ponto de vista técnico ou tecnológico: Sustentabilidade como a capacidade de permanên-
cia temporal de um sistema variável e produtivo. No campo da arquitetura e do planejamento urbano 
está constantemente se referindo à redução de gastos de energia e matéria-prima, ao combate à polui-
ção dos recursos naturais, ao manejo de bens essenciais à sobrevivência da espécie sem agredir o 
meio ambiente, etc. O conceito, porém, é muito mais complexo, englobando fatores econômicos, identi-
tários, socioculturais e políticos. 
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Utilizando-se do avanço na mobilidade espacial humana esses objetos são propagan-

deados como a tipologia paradigmática da sociedade em movimento, flexível e nôma-

de. Em seu discurso, resgatam conceitos como o de “mínima habitação” e de “mínimo 

impacto com a natureza” para ampliar as fronteiras territoriais de ocupação urbana; 

outros se apropriam de estilos de vida flexíveis, como as habitações estudantis e quar-

tos de hotel para darem razão para sua concreção física e aplicação em contextos ur-

banos. O deslocamento das unidades, entretanto, continua sendo um embate para a 

ampliação de sua aplicação, sendo as unidades habitacionais as que mais sofrem 

com estas restrições. Nos próximos subtópicos objetiva-se apontar algumas caracte-

rísticas que são comuns à produção arquitetônica contemporânea, mas também os 

comportamentos distintos que têm  de acordo com sua função. 

3.3.1 Edificações habitacionais móveis – estilos de vida e barreiras espaciais 
 

Como dito anteriormente, estes exemplos estão, geralmente, associados à formação 

de estilos de vida móveis e a uma busca por experiências espaciais alternativas. 

Seguindo a linha dos “novos estilos de vida”, está o escritório belga “dmvA Architec-

ten”, cujo um dos ideias é o da arquitetura finita (“A arquitetura intemporal não existe. 

Um edifício, um interior está indissoluvelmente conectado a um certo momento tempo-

ral”29), que foi convidado por uma universidade – Katho University – para projetar um 

tipo de moradia estudantil “conceito”30 móvel, chamada de HUB_01 (b)31, em Kortrijk, 

Bélgica. Segundo os próprios idealizadores e financiadores do programa, 

 
“a HUB_01 é uma moradia estudantil formada por uma matriz central e 
unidades flexíveis, que podem ser movidas para qualquer lugar e a 
qualquer momento, de acordo com as necessidades e desejo do es-
tudante. Focando tanto na flexibilidade e mobilidade da vivência e do 
aprendizado. Esse advento do futuro personifica a ideia do aprendiza-
do que pode se dar a qualquer momento, em qualquer lugar e de mui-
tas maneiras. Mobilidade, customização, integração social, vida com-
pacta e personalizada são seus pontos principais”. (DMVA 
ARCHITECTEN; Katho / HUB_01; <http://www.hub01.com/ about> 
Acessado em 2 de setembro de 2013) 

 

                                                           

29 VERSCHUEREN, T.; DRIESEN, D. Visions. 2013 <http://www.dmva-architecten.be/v2/index.php#> 
Acessado em 2 de setembro de 2013. 
30 Na mesma linha de criação das “lojas conceito”. 
31 As letras entre parênteses se referem à opção na qual o projeto se encaixa na divisão de vertentes, 
anteriormente citada. 
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Construtivamente, utilizou-se de containers para a confecção de seus braços e de sis-

temas modulares agrupados para o centro. A ideia da Universidade era a de levar o 

mesmo modelo para diversos países onde ela realiza suas atividades e incitar o movi-

mento entre os estudantes e professores. Porém, a mobilidade das unidades ainda 

não se concretizou, uma vez que não existe outra matriz construída, deixando aberta 

somente uma possibilidade para tal. Hoje, o website do conjunto já não está mais dis-

ponível para acesso, o que poderia indicar que ele não teve o sucesso desejado. 

 
Figura 20 - HUB_01 - Mobile Student Housing for Future, dos escritórios dmvA Architecten e A3 Architects. 
Diferentes unidades são desenvolvidas para serem conectadas ao redor de uma estrutura central. (Fonte: ar-

chdaily.com) 

Seguindo nesta mesma temática, as Spacebox® (b) são um sistema construtivo de 

residências criado pelo escritório holandês de arquitetura e design, De Vijf (“Os Cin-

co”). Utilizadas como política habitacional emergencial para suprir a demanda por uni-

dades habitacionais estudantis, sua cadeia produtiva evoluiu e hoje servem também 

para abrigar vítimas de desastres naturais. O fator mais importante deste sistema 

construtivo é que ele prevê a sua formação em conjuntos, empilhamento e empare-

lhamento, possui sistemas de esgoto e abastecimento dentro das exigências legais, e 
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centros distribuídos entre algumas cidades da Holanda, como Delft e Utrecht.32 Duran-

te seu lançamento, as unidades foram divulgadas como sendo uma “mochila estendi-

da” de seus moradores (já que a maioria é estudante). Sua propriedade, entretanto, 

não é individual, mas sim de empresas que administram o conjunto. Com esta restri-

ção a mobilidade das unidades não está associada com os ciclos de permanência e 

deslocamento de seus habitantes. Este exemplo foi um dos escolhidos para aprofun-

damento empírico e será mais bem discutido na última sessão deste capítulo. Como o 

anterior, o website das Spacebox também saiu do ar por um tempo, voltando com uma 

nova proposta, e sendo desconectado novamente (após o trabalho de campo). 

  

 
Figuras 21, 22 e 23 – Conjuntos de Spacebox®, do escritório De Vijf,em diferentes localidades da Holanda; à 

esquerda edifício em Delft; à direita e abaixo, edifícios em Utrecht. (Fontes: (a) dashausdiefrau.com; (b) 
flickr.com; (c) Google Earth) 

                                                           

32 DE VIJF. Spacebox®. 2002. <http://www.spacebox.nl/index.cfm?lng=en&mi=2&pmi=34> Acessado 
em 2 de setembro de 2013. 
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Outros protótipos de habitações móveis, desta vez unifamiliares, têm sido criados 

mundialmente com o intuito de tentar desvendar a intensa mobilidade territorial e as 

mudanças das formas de habitar e morar da contemporaneidade, sendo produzidos, 

majoritariamente por escritórios de arquitetura e design novos e pouco conhecidos. 

Sua principal fonte de divulgação é a partir de websites colaborativos dentro de suas 

áreas de atuação, também pouco se vendo publicações em mídias de papel33. 

Estes protótipos de habitações são destinados principalmente para um ou dois mora-

dores por unidade, observando-se, portanto, a influência de processos de individuali-

zação na produção e vice-versa. 

  

  
Figuras 24, 25, 26 e 27 – Acima, à esquerda: MDU (Mobile Dwelling Unit), do escritório ítalo-americano LOT-
EK Architecture & Design; acima à direita: XBO, do escritório norueguês 70ºN Arkitektur; abaixo, à esquerda 
MiniMOD, do escritório brasileiro/uruguaio MAPA; e abaixo, à direita ÁPH80 (Portable House), do escritório 

espanhol Ábaton. Exemplos de protótipos habitacionais móveis (acima) e de residências já habitadas (abaixo)34. 
(Fontes: (a) lot-ek.com; (b) 70n.no; (c) archdaily.com.br; (d) homedsgn.com) 

A exploração de uma franja legislativa também pode ser observada neste tipo de cons-

trução no que diz respeito à sua relação com o local de sua implantação. As principais 

                                                           

33 Mesmo os endereços virtuais das respectivas mídias de papel, como as revistas Domus, Casabella, 
A+U, etc. não possuem muitos exemplos representativos desse tipo de arquitetura. Os periódicos onli-
ne colaborativos são os que possuem a maior quantidade de informação. 
34 A MiniMOD da imagem, como veremos na última sessão deste capítulo, era um protótipo. Atualmente, 
ela foi retirada deste local e está armazenada para restauro. O projeto, entretanto, evoluiu, e já possui 
duas outras unidades habitadas, no interior de SP. Mais informações serão dadas na sessão citada. 
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limitações são encontradas nas unidades destinadas à moradia, pois não possuem 

regulações na maioria dos planos urbanos e sua respectiva legislação, necessitando 

de alvarás de funcionamento temporário, como os stands expositivos de feiras, ou 

sendo regulados pela legislação de automóveis, como “construções” sobre rodas.35 

Um exemplo deste conflito pode ser elucidado pela unidade autônoma chamada Blob 

VB3 (a)36 (também do escritório dmvA) realizada em 2009, que teve que se tornar mó-

vel devido às restrições de uso e ocupação do solo, sendo barrada pelo conselho mu-

nicipal porque confrontava-se esteticamente com seu entorno, devido à sua forma si-

milar a um ovo. Como resposta, os arquitetos transformaram o projeto em uma unida-

de móvel autônoma que, mesmo depois de terminada e instalada, foi impedida de 

permanecer no local uma vez que o objeto não encontrou nenhum enquadramento 

legislativo para funcionamento, acabando hoje, sendo exposta em uma galeria de arte. 

Por outro lado, a Mini House, unidade móvel construída pelo arquiteto Jonas Wagell 

em 2007, parte de uma mudança nos limites do código de obras sueco (que passa a 

permitir pequenas instalações habitáveis em áreas livres urbanas privadas sem a ne-

cessidade de autorização) para conceber um protótipo habitacional passível de ser 

replicado e comercializado como um produto de mercado. 

  
Figuras 28 e 29 – À esquerda, BLOB VB3, também do escritório dmvA Architecten; à direita, Mini House, do 

escritório sueco JWDA. (Fontes: (a) architizer.com; (b) jwda.se) 

                                                           

35 No Brasil, a propriedade da terra já é separada da propriedade do imóvel, podendo ser um agente 
facilitador para a difusão deste tipo de construção. O que ainda deveria ser estudado é a aplicabilidade 
da legislação vigente, principalmente em relação ao quadro de áreas mínimas para unidades habitacio-
nais fixas, que restringem muito a criação de espaços móveis e flexíveis. 
O próprio termo “imóvel” deveria ser revisto, pois a partir do momento que uma construção pode se 
deslocar no espaço, ela não mais possui seu status e imobilidade, não podendo ser classificada como 
tal. A imobilidade desta estaria na manutenção de seu estado unitário e dos fins para os quais foi pre-
destinada, não podendo romper com seu intuito de moradia, comércio ou serviço. 
36 VERSCHUEREN, T.; DRIESEN, D.; DENTURCK, T. Blob VB3. Europa Concorsi, 2009 
<http://europaconcorsi.com/projects/230267-Blob-vB3> Acessado em 2 de setembro de 2013. 
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Entre a exploração de franjas legislativas, ocupações alternativas e “estilos de vida” 

estão unidades móveis projetadas para serem utilizadas como quartos de hotel, que 

invadem territórios inabitados e se instalam em espaços urbanos esquecidos (como 

telhados de edifícios). Uma característica das obras destinadas para este fim é que 

elas não precisam de aprovação como habitação, portanto, acaba sendo destino de 

muitos projetos de arquitetura móvel que encontra barreiras legislativas durante seu 

processo de aplicação. Além disso, costumam fazer parte de um “estilo de vida” de 

sujeitos que viajam e se instalam temporariamente em locais na busca por experiên-

cias espaciais únicas e alternativas. 

     
Figuras 30 e 31 - Loftcubes, projetado pelo escritório alemão Studo Aisslinger. À esquerda, instalação de uma 
unidade de Loftcube sobre o Hotel Daniel; à direita outro Loftcube, em meio à área arborizada do hotel Chateau 

de la Poste. (Fonte: (a) we-heart.com; (b) inhabitat.com) 

Através destes exemplos, pode-se concluir que a arquitetura móvel habitacional con-

temporânea passa a ser representativa de perfis sociais mais individualizados, que 

buscam experiências alternativas de experiência do espaço móvel e seu entorno (fora 

de seu cotidiano), ou experiências que contrastem com a vida urbana das cidades. 

Recorrentemente, eles têm de lidar com a legislação urbana para serem efetivamente 

instalados na cidade, o que, por consequência, torna a sua implantação em áreas não 

urbanas (onde não se há tanto controle sobre o espaço) mais favorecida. Alguns 

exemplos desta arquitetura serão mais bem aprofundados no último capítulo, de forma 

a elucidar as principais limitações e liberdades que os contextos locais de cada uma 

fornecem, como forma de estímulo ou barreira para a sua produção 

. 
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3.3.2 Edificações móveis de comércio, cultura e lazer – a criação de espaços-
acontecimento 
 

O comportamento espaço-territorial das unidades móveis não habitacionais será bem 

diferente. Transitando em escala global, ela praticamente não baseia sua produção em 

nenhum discurso ou estilo de vida. Suas intenções projetuais são basicamente funcio-

nais e rentistas – ou seja, quando pensadas no formato de escolas, bibliotecas, etc., 

objetivam expandir seu território de forma a propiciar acesso à função que dispõe em 

áreas usualmente precárias; quando pensadas no formato de exposições culturais, 

esportivas, shows e eventos comerciais, são peças de articulação com os processos 

de produção capitalista do espaço, ampliando suas frentes de acumulação. Pode-se 

afirmar que é a própria inversão de capital sobre estas estruturas (que operam como 

meios de produção) que garantirá seu maior grau de mobilidade. Não compondo esti-

los de vida, entretanto, esta arquitetura irá reproduzir relações experienciais de consu-

mo típicas dos espaços-acontecimento, dialogando diretamente com as forças hege-

mônicas urbanas (Estado e capital). 

É o caso da unidade de varejo da marca Puma, chamada Puma City (a), projetada pe-

lo escritório ítalo-americano LOT-EK37. Construído a partir de vários containers, a loja 

esteve em dois portos mundiais – o de Alicante, na Espanha e Boston, nos EUA – se-

guindo a regata organizada pela Volvo (Volvo Ocean Race), e não só era uma unidade 

de varejo transnacional como também palco para eventos de música, possuía um bar 

interno e realizava atividades esportivas e de lazer. O edifício de contêineres viajou o 

mundo, sofrendo algumas adaptações entre a Espanha e os EUA. Após o recorde de 

vendas da PUMA City em Boston, a estrutura abandonou a regata (que iria até a África 

do Sul), fixando-se nos EUA para a Copa do Mundo de 2010 e transformando-se em 

uma “pop-up store” temática no centro de Nova York, desta vez, com atividades exter-

nas relacionadas ao futebol.  

 

                                                           

37 LOT-EK. Puma City.... 2008 <http://www.lot-ek.com/PUMA-CITY> Acessado em 21 de abril de 2014. 
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Figuras 32, 33, 34, 35, 36 e 37 - PUMA City, projeto do escritório americano LOT-EK Architecture & Design. As 

imagens superiores refere-se à sua instalação em Alicante, Espanha; as intermediárias ao porto de Boston, 
EUA; e às inferiores à Nova York, EUA. (Fontes: (a) e (b) aramleeuw.com; (c) nitrolicious.com; (d) archdaily.com; 

(e) ggp.com; (f) lot-ek.com) 

O Chanel Mobile Art, centro temporário de exposição da Chanel, projetado pela arqui-

teta Zaha Hadid, também viajou o mundo, entre 4 cidades: Hong Kong, Tóquio, Nova 

York e, por fim, Paris (onde tornou-se uma estrutura fixa). A cada deslocamento, festas 

de inauguração eram dadas em comemoração à turnê, cujo espaço foi projetado para 

abrigar uma exposição que contava a história da marca. 
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Figuras 38, 39, 40 e 41 - Chanel Mobile Art, projeto da arquiteta Zaha Hadid, em Hong Kong (superior esquer-
do); Tóquio (superior direito); Nova York, no Central Park (inferior esquerdo) e em frente ao Museu Árabe, em 

Paris (inferior direito). (Fonte: zaha-hadid.com) 

Outro edifício de Zaha Hadid, concebido para ser móvel, mas que devido à dificuldade 

técnica de sua instalação não foi reimplantado, foi o Pavilhão Burnham, construído pa-

ra a celebração o centenário do projeto urbano de Chicago, feito por Daniel Burnham, 

em 1999. O pavilhão é só mais um exemplo de como edificações móveis são utilizadas 

como forma de aumentar o potencial atrativo de eventos urbanos, de pessoas e de 

capital, e aumentar o potencial de marketing de uma cidade. Quando atreladas aos 

star architects, o fator acontecimento da criação e instalação do espaço se amplifica. 

 
Figura 42 – Burhan Pavillion, projeto da arquiteta Zaha Hadid, erguido temporariamente em ocasião das cele-

brações do Plano Burnham, de Chicago. (Fonte: zaha-hadid.com) 
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3.4 A prática contemporânea da arquitetura móvel e seus discursos – análi-
se conjuntural e processos metodológicos 

É possível constatar que conceitualmente há uma generalização do termo “arquitetura 

móvel”, podendo ser utilizado para se referir a tudo aquilo que é edificado para não ser 

estático, seja no plano projetual ou na concreção real do objeto arquitetônico.  

Na atualidade, este conceito busca estar cada vez mais associado a comportamentos 

errantes ou “nômades”, inspirando-se nas práticas sociais e cotidianas de alta mobili-

dade global. Entretanto, este discurso não se aplica quando observamos que estes 

exemplos, na verdade, são parte de processos macro de transformação urbana, sen-

do utilizadas e cooptadas para reforçar uma lógica rentista de produção do espaço. 

As edificações móveis possibilitam novas formas de habitar e de morar, mas também 

são elementos importantes no reforço de processos hegemônicos de transformação 

do urbano, que buscam sempre uma maior flexibilidade do indivíduo como forma de 

adaptá-lo aos ritmos e ciclos de sistemas econômicos neoliberais e globais. Também 

possuem um simbolismo ideológico futurista que, apesar de seu estágio desenvolvido 

de produção concreta (industrial e tecnológica), está longe de configurar as cidades 

utópicas pensadas pelo Archigram. 

Esta arquitetura que prefigura uma prática desviatória, paradoxalmente também repre-

senta uma produção espacial que se adapta a um ordenamento espacial regente – 

como os casos habitacionais que passam a se sedentarizar –, ou seguem uma lógica 

de reprodução do espaço das cidades com foco no capital, ao invés de configurar-se 

como uma resistência – o que pode ser observado, principalmente, no caso da PUMA. 

A mobilidade aplicada à produção recente desta tipologia, por fim, muitas vezes se 

remete mais à sua condição “portátil” do local de produção ao local de instalação, do 

que à sua relação com comportamentos de um mundo em transformação e em cons-

tante movimento, o que acaba gerando uma inevitável valorização e fetichização da 

forma, mesmo que ausente de seus significados iniciais. 

Estas considerações questionam a veracidade da mobilidade dos objetos edificados 

tão amplamente difundidos nas mídias especializadas em arquitetura e design. Será 

que um dia a movimentação dessas unidades se tornará prática comum de nosso co-

tidiano? 
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A seguir, será visto o processo de raciocínio que a pesquisa seguiu para que fossem 

identificadas as inclinações teóricas que a produção desta tipologia estaria relaciona-

da e quais exemplos poderiam ser mais bem aprofundados para entendermos as rela-

ções (e digressões) entre discurso e prática apontadas anteriormente. Assim, as ques-

tões ainda abertas que o recolhimento de dados de informações digitais e bibliográfi-

cas não foi capaz de responder tentaram ser sanadas durante a etapa de aprofunda-

mento empírico. 

3.4.1 Levantamento projetual – evolução quantitativa e caracterização da constru-
ção 
 

Para melhor compreender o contexto atual de inserção desta tipologia, foi feito um le-

vantamento projetual que reuniu 50 edificações e 10 motor buildings ou caravans, por 

meio de websites de arquitetura, urbanismo e design e de livros específicos de proje-

tos de edificações móveis. Foram escolhidos exemplos cuja mobilidade significava sua 

transportabilidade, independentemente da maneira com que esse deslocamento pu-

desse ser feito, e rejeitados projetos no qual o termo “móvel” remetia-se somente ao 

seu design interior ou era utilizado como “arquitetura da alteridade” (lighturbanism). 

Os exemplos escolhidos, dentro de suas restrições, irão transparecer pelo menos em 

sua intencionalidade uma necessária aptidão para o movimento territorial, mesmo que 

este se dê simplesmente entre seu local de produção e local de instalação. Em todos 

os casos, a aptidão para o movimento é apresentada como uma característica princi-

pal do projeto, mesmo que definida após a fase inicial, tendo sido uma adaptação de-

vido a fatores diversos (como visto no caso do Blob VB3). 

Em todos os casos levantados também se escolheu exemplos onde houvesse uma 

clara associação entre esta tipologia móvel e o campo disciplinar da arquitetura, de-

sign e engenharia, no qual o produto final apresentado não só possui um planejamen-

to e estudo elaborado, mas também é resultado de uma prática profissional. Assim, 

optou-se por não trabalharem-se exemplos de edificações móveis feitas de forma au-

tônoma. O valor de uso destes casos é prioritário em relação ao design ou partido pro-

jetual, não se referindo a uma prática profissional com base teórica, conceitual ou mer-

cadológica. Claramente são representativos dos mesmos processos que os outros 

estão relacionados, podendo ser, inclusive, mais representativos de um nomadismo 
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real (o que também os afasta da prática institucionalizada produzida pelos campos 

profissionais). 

Por fim, todos os exemplos elencados para análise foram produzidos/concebidos a 

partir dos anos 90, delineando de forma mais clara um rompimento com a prática an-

terior de meados do século XX. 

Destes exemplos, foram observadas distinções entre seus métodos de produção: al-

guns são protótiposprotótiposprotótiposprotótipos, não sendo utilizados para a função ao qual foram inicialmente 

projetados, o que não possibilita experiências espaciais que representem suas inten-

ções primárias. Funcionam, muitas vezes, como peças expositivas em museus, ou 

exercícios projetuais conceituais; outros são edificações concebidas como mercadori-mercadori-mercadori-mercadori-

asasasas, com sistemas de produção e distribuição próximos às práticas industriais usuais, e 

na qual a figura do arquiteto e do designer torna-se reduzida em relação à marca es-

tabelecida pela própria edificação, que possui nomes (Coodo, Movit, MiniMOD, etc.) e 

meios de comunicação próprios; outros são projetos cuja idealização e produção está 

ligada aos escritórios ou profissionais individuais da área de projeto, e é reduzida em 

quantidade, feitas sob demandasob demandasob demandasob demanda, podendo ser o mesmo projeto ou não. Das estruturas 

mais complexas, nenhuma delas apresentou duas edificações iguais, feitas sob o 

mesmo projeto, como as da PUMA. 

Esta caracterização, vale ressaltar, não é definidora de categorias, pois haverá projetos 

que irão se mesclar entre seus meios de produção, distribuição e instalação, não po-

dendo ser tabulados desta maneira. 

Independentemente de sua funcionalidade todos eles apresentaram restrições às 

questões de mobilidade. Especialmente nos casos residenciais, o deslocamento das 

unidades é quase inexistente ao longo de sua vida, tornando-se unidades sedentariza-

das. 

As informações a seguir são parte de um estudo um pouco mais aprofundado sobre 

algumas edificações móveis, ao qual se buscou conseguir três informações principais: 

exemplos de projetos de edificações móveis (levantamento quantitativo); a espaciali-

zação de alguns destes projetos, seus deslocamentos pelo território e sua inserção no 

espaço urbano (levantamento qualitativo e de intensidades de deslocamento); e os 

questionamentos teóricos apresentados pelo discurso de alguns exemplos (análise 

exploratória). 
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A partir de informações fornecidas pelos criadores, realizadores e distribuidores do 

levantamento primário, foram escolhidos os treze exemplos residenciais com mais in-

formações disponíveis para o mapeamento geográfico e identificação de suas condi-

ções de instalação no espaço urbano, e cinco exemplos de uso misto ou comercial 

para a discussão sobre realidades de inserção (sem mapeamento38). Dos exemplos 

residenciais, somente alguns foram representativos na configuração de novas formas 

de uso e apropriação do espaço urbano. 

As informações para os projetos levantados vieram principalmente de mídias digitais. 

Dentre eles, somente um exemplo foi encontrado em território nacional: uma tipologia 

residencial unifamiliar chamada MiniMOD, do escritório brasileiro-uruguaio MAPA. 

Alguns dos exemplos elencados possuíram um histórico que fez com que se tornas-

sem mais importantes ao longo da pesquisa por sua aplicabilidade real. Desde as pri-

meiras informações obtidas, suas mídias informativas foram constantemente atualiza-

das, mostrando-se como projetos em vias de andamento e espraiamento. O MiniMODMiniMODMiniMODMiniMOD, 

por exemplo, possuía somente uma modelo prototípico construído em 2013, e hoje já 

possui novas variações e aprimoramentos sobre o projeto inicial, cuja proposta de in-

serção espacial se dá dentro de um condomínio no vale do Paraíba, a Fazenda Ca-

tuçaba. O mesmo aconteceu com o CoodoCoodoCoodoCoodo, desde 2013 a marca de edificações mó-

veis renovou seu website duas vezes com atualizações sobre novos pontos de distri-

buição e produção, além de novas variações do modelo. Estes fatos mostram que a 

tipologia em estudo não só representa uma produção arquitetônica contemporânea, 

como também é um nicho projetual em vias de adaptação e expansão – um objeto de 

estudo mutável. 

As SpaceboxSpaceboxSpaceboxSpacebox, ao contrário, tiveram suas informações reduzidas. O site do escritório 

projetista, De Vijf, deixou de existir, e não se encontram mais fontes de informação so-

bre sua produção (antes possuíam um site específico). Elas são um exemplo residen-

cial que se difere um pouco da produção usual comumente divulgada pelas mídias 

especializadas em design e arquitetura, por fazerem de uma política habitacional de 

                                                           

38 O mapeamento geográfico das unidades habitacionais foi feito para que se tivesse uma base sobre a 
qual escolher o estudo de caso. Optou-se pelas Spaceboxes porque foram identificados vários pontos 
de inserção das unidades. Como esta pesquisa tinha uma proposta de BEPE atrelada a ela e que foi 
denegada, o trabalho de campo realizado (exposto na próxima seção) só pôde ser executado em cima 
de um edifício desta tipologia, devido aos recursos da reserva técnica. Como forma de contrapô-la, 
optou-se pela visita às TempoHousing, que não participou desta análise conjuntural, pois sua existência 
só foi descoberta durante o período de estadia na Holanda. 
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produção em massa, não são objetos de luxo. Estes casos se diferenciam também por 

estarem inseridos no espaço urbano, contrapondo-se à ocupação rural ou suburbana 

da maioria das edificações móveis levantadas. 

Dos exemplos não residenciais, os que mais chamaram atenção foram os ganhadores 

de prêmios internacionais de arquitetura. Primeiramente porque havia uma maior facili-

dade na obtenção de informação a seu respeito (mesmo que às vezes contraditórias), 

como a PUMA CityPUMA CityPUMA CityPUMA City e a Arena de Tiro dos Jogos Olímpicos de Londres 2012Arena de Tiro dos Jogos Olímpicos de Londres 2012Arena de Tiro dos Jogos Olímpicos de Londres 2012Arena de Tiro dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, e em se-

gundo lugar porque eram exemplos mais explícitos de novos processos de produção 

urbana, como a criação de espaços destinados a experiências espaciais efêmeras, por 

vezes relacionadas ao consumo – os espaços-acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Painel de projetos de edifica-
ções móveis. O Painel completo encontra-se 
na página do Pinterest: 
br.pinterest.com/mairadaitx/mobile-
architecture (Fonte: confecção própria) 
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Deste levantamento, é possível inferir que esta tipologia é um exemplo de produção 

contemporânea ainda em processo de expansão e ampliação, cujas características 

distintas de concreção física (como protótipo, para uso residencial de emergência ou 

de luxo, ou para uso comercial) demonstram sua multiplicidade de aplicação. O recen-

te interesse das mídias, do mercado, e de um público comprador incentiva, por con-

sequência, um aumento ainda maior desta produção e discussões sobre o tema. A 

diversidade do significado de mobilidade aplicado ao objeto, entretanto, causa uma 

falsa impressão de que estas edificações reconfiguram a relação entre sujeitos e o 

objeto construído, mas na verdade, referem-se muitas vezes à técnica construtiva e de 

instalação. A fim de diferenciarem-se os objetos que, de fato, se relacionam com o 

espaço e território através do deslocamento e entenderem-se os contextos locais que 

influenciam neste processo, mapeamentos de espacialização territorial, trajetórias de 

deslocamento e identificação de suas características de inserção foram feitas, e são 

descritos no tópico a seguir. 

3.4.2 Mapeamento – espacialização territorial, deslocamentos e inserção urbana 
 
Sobre a espacialização territorial, observou-se que a maioria unidades móveis para 

uso residencial localizava-se na Europa, com exceções no Brasil, China, Austrália, Lí-

bano e Estados Unidos. Poucas se deslocaram, e as que fizeram, em sua maioria, fo-

ram de seus centros de produção até seus locais de instalação, quando ocupados. 

Outro comportamento foi sua relação com museus ou universidades, principalmente 

no caso de alguns protótipos. 

Dos exemplos elencados, o Coodo é o que mais possuía centros de produção e distri-

buição no mundo (Alemanha, Hong Kong e Austrália)39, fornecendo unidades, inclusi-

ve, para outros países da região. O APH80, baseado na Espanha, possuía um único 

centro de produção, ligado diretamente ao escritório de arquitetura que o projetou, 

onde os custos de deslocamento para o fornecimento de seu modelo em países da 

Europa e nos Estados Unidos40 podiam ser consultados em seu website41. O Mobile 

                                                           

39 Levantamento feito em 2015. 
40 Por fins temporariamente metodológicos, supôs-se que por já terem sido precificados, esses deslo-
camentos foram baseados em orçamentos de clientes que já compraram ou pensaram em comprar 
uma das unidades disponíveis (são varias combinações). Este projeto possui uma unidade confirma-
damente já instalada e habitada em Madri, cidade-sede do próprio escritório. 
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Dwelling Unit (MDU) foi o exemplo mais representativo de unidade que se deslocou no 

território formando percursos, explicitando sua condição móvel, mas estes, em todos 

os casos, foram para fins de exposição em museus ou galerias, não se relacionando à 

função de moradia. O mesmo acontece em menor grau com o 10 Smart SQM e o Blob 

VB3 (somente um deslocamento) (Ver figuras 48 a 55). O único exemplo levantado até 

a fase pré-campo da pesquisa que não estava em fase de protótipo e que possuía 

várias ocorrências era as Spacebox42, cujo deslocamento ainda está sujeito aos inte-

resses das corporações que administram os edifícios (este exemplo será mais bem 

aprofundado na próxima sessão). Suas unidades, quando transportadas, fazem parte 

de um planejamento territorial de fornecimento de habitação, ou seja, não estão co-

nectadas a indivíduos proprietários – não propiciando, assim, a uma nova relação en-

tre sujeito, espaço pessoal e cidade, um novo habitar –. Os outros exemplos, sem ex-

ceção, foram deslocados ao menos entre o local de produção e local de instalação, 

mesmo que ainda protótipos. No entanto, a localização dos centros de produção não 

pôde ser obtida – como este tipo de deslocamento é a condição mínima para a classi-

ficação destes espaços edificados como espaços móveis, pode-se dizer que eles não 

possuem uma importância didática para a discussão das transformações espaço-

temporais no território urbano, mais do que possuem para discussão de transforma-

ções tecnológicas na produção habitacional.43 Entretanto, eles não devem ser descon-

siderados no que diz respeito às suas condições reais de instalação no espaço urba-

no, nem no levantamento quantitativo. 

                                                                                                                                                                                     

41 Acesso em 02 de maio de 2017: <http://www.abaton.es/en/projects/271070769/portable-home-
aph80> 
42 O HUB_01,do mesmo escritório criador do Blob VB3, é também um exemplo de moradia estudantil 
universitária composta por hubs, ou peças de acoplagem, para unidades móveis, mas até então, ainda 
está em fase de protótipo. 
43 As transformações tecnológicas na produção arquitetônica são parte das transformações do espaço 
urbano, porém, neste caso, ela não caracteriza um tipo de produção diferente, pois a pré-fabricação de 
objetos na construção civil surgiu no pós-guerra. O fato de ela ter se especializado até a concepção de 
edifícios completos em um único centro de produção, diz respeito ao avanço tecnológico da área. No 
que diz respeito ao escopo da discussão, essas transformações na produção são pouco relevantes. 
Suas singularidades estão no que diz respeito ao consumo de bens, seu caráter just-in-time (toyotismo) 
e a customização dos objetos, ma que não interferem na relação de consumo do sujeito com o espaço 
urbano da cidade como um todo – talvez para com o objeto móvel – nem em sua relação com o tempo 
da experiência – e, sim, com o tempo da produção. 
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Figura 44 - Espacialização das unidades habitacionais móveis no globo. (Fonte: confecção própria, feito sobre 

base do Google Maps) 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Figura 45 – Espacialização e deslocamento de edificações móveis habitacionais no continente europeu. (Fonte: 
confecção própria, feito sobre base do Google Maps) 
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Figura 46 - Espacialização da MDU (Mobile Dwelling Unit) nos EUA. (Fonte: confecção própria, feito sobre base 

do Google Maps)    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Em verde-água, espaciali-
zação das Spacebox, com 5 centros 
de acoplagem na Holanda; em roxo o 
Blob VB3. (Fonte: confecção própria, 
feito sobre base do Google Maps) 
 

A maioria os exemplos levantados eram protótipos de habitação, não sendo utilizados 

como moradia e se encontrando instalados em museus ou galerias de arte, como o 

MDU, citado anteriormente. Alguns deles também se instalaram em galpões de expo-
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sição (expo de materiais e novidades da construção civil), escritórios de arquitetura e 

design e campi universitários. Um único caso foi observado em espaço de livre acesso 

público, o XBO, colocado próximo à costa marítima, e transportado, posteriormente, a 

um espaço livre dentro do perímetro urbano da cidade de Tromsø, Noruega. 

 

  

  

  

  
Figuras 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 – Coodo, 10 Smart SQM, Mobile Dwelling Unit, APH80, Blob VB3, 

Spacebox, XBO, Loftcube. (De cima para baixo, esquerda para direita). (Fonte: pinterest.com) 
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Dos espaços realmente utilizados como moradia ou estadia, uma maioria massiva foi 

instalada em lotes privados de acesso restrito ou em áreas afastadas de centros ou 

aglomerações urbanas, as quais os projetistas e vendedores comumente chamam de 

“natureza”. Outro exemplo, os Loftcubes foram instalados também em hotéis como 

quartos alternativos para estadia, um deles no Chateau de La Poste, em meio a sua 

área arborizada, e outro no Hotel Daniel, sobre o telhado do edifício. 

O exemplo mais aplicado e replicado de unidades deste levantamento, as Spacebox, 

sempre se localizava em espaços da cidade próximos a campi universitários, possuin-

do características de ocupação bem diferentes dos outros exemplos. Elas faziam parte 

da composição da paisagem urbana cujo entorno imediato era de livre acesso público, 

não se encontrando isoladas em áreas “rurais”, nem atrás de muros44 de lotes indivi-

duais ou condomínios. 

No caso das unidades móveis para outros fins – que não de moradia – foram levanta-

dos alguns exemplos de representatividade projetual mais singular, eliminando-se, 

assim, a possibilidade de inclusão de estruturas de show, tendas de exposições, bar-

racas de comércio, etc. Optou-se, também, pelos exemplos que fossem representati-

vos dos processos de produção do urbano discutidos nos capítulos anteriores, como 

os espaços criados para reforçar relações espaciais de consumo (de bens e experiên-

cias). 

O que define essa seleção são quatro características: a) seus usos são destinados ao 

comércio de bens de consumo (vestuário e calçados, por exemplo); b) todos os 

exemplos possuem associação com algum tipo de marca; c) alguns deles são de uso 

misto, funcionando também como espaços para eventos musicais, espetáculos, expo-

sições e atividades esportivas inéditas ou singulares (consumo da experiência); d) to-

dos eles foram instalados temporariamente, incitando sua experienciação a partir da 

efemeridade. Ou seja, são instalações edificadas que durante sua existência e/ou per-

curso alteraram de maneira temporária o espaço urbano onde foram instalados, propi-

ciando novas relações experienciais do sujeito com o espaço móvel instalado e com o 

espaço estático no qual ele foi inserido, priorizando a instantaneidade temporal e usos 

                                                           

44 Como a configuração dos campi universitários europeus é diferente da usualmente reproduzida no 
Brasil, onde usualmente os campi são envoltos por grades ou muros que confinam e delimitam seu 
espaço, esses espaços compõe parte da paisagem urbana das cidades como um todo. 
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pautados tanto no consumo de bens, como dos próprios espaços, através das singu-

laridades de suas experiências. 

A condição de existência destes objetos possuirá, em alguns exemplos, características 

distintas das residências, pois terão em si uma mobilidade pré-determinada e/ou um 

fim pré-decretado – ciclos pré-definidos de existência espacial e temporal. Esses es-

paços permanecem no tempo através e ao longo de sua mobilidade, mas ao término 

de suas atividades e trajetos, são desmontados e deixam de existir (com uma única 

exceção entre os exemplos, o espaço da Chanel). São espaços causadores de distin-

tas temporalidades no espaço urbano e efêmeros em sua existência; são espaços-

acontecimento. 

  

  
Figura 56, 57, 58 e 59 – Chanel Mobile Art Center, PUMA City, PUMA Pop-Up Store e UniQlo Stores (De cima 

para baixo, esquerda para direita) (Fonte: (a) zaha-hadid.com; (b), (c) e (d) lot-ek.com) 
 

Não obstante, sua espacialização no território também se dá de maneira distinta. Em 

vez de ser difusa e desordenada como os exemplos residenciais que saem de centros 

de produção a fim de se dispersarem no território, ou que se deslocam a partir do inte-

resse de museus ou hotéis, estes objetos móveis terão seus percursos e locais de im-

plantação muito bem planejados e escolhidos, o que exige inclusive um diálogo com 

órgãos públicos relacionados ao planejamento urbano. Eles também contam com uma 
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base econômica maior que dá suporte para sua movimentação, concretizando os flu-

xos em uma proporção muito maior e contínua que os exemplos residenciais. As ra-

zões para sua mobilidade, então, estão relacionadas ao fato dessas unidades serem 

propriedade de grandes empresas e marcas, e porque sua própria existência é parte 

do processo econômico de atração de capital e geração de lucros, que custeariam o 

valor gasto com seus deslocamentos, seja pelo lucro das vendas ou pela dissemina-

ção da marca. 

O Chanel Mobile Art Center, como citado anteriormente, passou por quatro metrópoles 

globais (Hong Kong, Tóquio, Nova York e Paris); a PUMA City foi adaptada em suas 

viagens entre Alicante, Boston e Nova York; já as lojas da UniQlo não tiveram nenhum 

deslocamento espacial que não fosse do seu local de confecção às praças onde fo-

ram instaladas, todas em Nova York. 

Dos três exemplos estudados, todos possuíam uma característica de ocupação co-

mum: estavam instalados em espaços livres da cidade, de circulação e acesso públi-

cos. Diferentemente dos espaços para usos residenciais que, quando funcionavam 

como moradia, restringiam-se à ocupação de áreas privadas, muitas vezes afastadas 

dos centros urbanos. Estes espaços de consumo possuem uma maior liberdade de 

instalação e apropriação dos espaços públicos e da cidade, alterando as possibilida-

des de experiência do urbano. 

 

Foi possível concluir através desta análise de sua espacialização, que dentro da pro-

dução contemporânea de arquitetura móvel há dois padrões de comportamento distin-

tos: um de conformação a processos vigentes de transformação do espaço urbano, 

reproduzindo experiências subjetivas efêmeras – como parte da criação de espetácu-

los urbanos –, privatizando espaços públicos – mesmo que temporariamente (espa-

ços-acontecimento) –, e servindo como suporte à disseminação de marcas; e outro 

que se apoia em uma cultura do movimento e de na industrialização da construção 

civil, disseminando um discurso de novas formas de habitar, de indivíduos altamente 

mobilizados, mas cujo baixo índice de deslocamento habitacional indicaria, possivel-

mente, que essas unidades ainda não atingiram um estágio completo de flexibilidade 

formal e territorial, seja por limitações legislativas (como veremos no próximo capítulo), 

por seus custos ou por dificuldades de aceitação pública. 



100 

 

3.4.3 O discurso da prática – evolução temporal e chaves temáticas 
 

Este nicho da prática arquitetônica vem empregando em seus discursos uma associa-

ção direta entre as tipologias móveis e as mudanças espaço-temporais da moderni-

dade. Não só o avanço nos fluxos de deslocamento, mas também as transformações 

da apreensão espaço-temporal são temas que aparecem entre alguns exemplos de 

maneiras distintas, com diferentes interpretações. 

A tipologia, em crescimento e expansão, exprime, em sua prática contemporânea, uma 

tendência do discurso arquitetônico a aspectos mais econômicos/produtivos e ambi-

entais (relativos à sustentabilidade), e menos sociais e políticos (onde inicialmente 

propunha-se um debate sobre a utilização desta tipologia como novas formas de or-

denamento e experiência urbanas, como, por exemplo, a possibilidade de aplicação à 

habitação social ou de emergência). Aspectos de transformação cultural se mantive-

ram ao longo dos anos nos discursos dos projetos, principalmente relacionados a 

modos de habitar mais móveis (Figura 60). 

Um brainstorm (Figura 61) também foi feito como etapa exploratória, destrinchando o 

discurso de três desses projetos: XBO (texto em cinza), Coodo (texto em marrom) e 

Mobile Dwelling Unit (MDU) (texto em rosa). O intuito desta etapa foi fazer um recorte 

teórico sobre alguns temas que a prática aborda em seu discurso a fim de entender-se 

como a arquitetura traduz o momento presente em projetos espaciais representativos 

do contemporâneo e de analisarem-se as possíveis interpretações e caminhos que 

uma tipologia como essa pode fornecer à pesquisa e à crítica arquitetônica. 
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Figura 60 – Inclinação do discurso ao longo do tempo. Mudança na mancha de abordagens. (Fonte: confecção 
própria) 
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Figura 61 – Brainstorm com chaves temáticas. (Fonte: confecção própria) 

 

    XBO XBO XBO XBO : Este projeto é um protótipo desenhado para um concurso de ideias sobre habitações mínimas, 

individuais e para jovens, sustentáveis, pré-fabricadas, móveis e/ou temporárias. Evidenciam minima-

mente o uso de poucos recursos para sua construção e a possibilidade de serem utilizadas como casas 

de lazer, para os finais de semana. Dentre os três é o único que traz em questão a implantação dos 

objetos no espaço urbano em relação às autoridades políticas, sugerindo que “as municipalidades po-

dem oferecer lotes temporários onde os proprietários de uma XBO possam instalar suas casas por um 

preço mais razoável.” Conceitualmente afirma que o projeto “mancha a linha que separa a arquitetura 

temporária e a arquitetura móvel”. 
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Chaves discursivas: desterritorialização, individualização, habitação mínima, “sustentabilidade”, industri-

alização da produção, inserção espacial ou implantação, mobilidade do objeto, temporalidade e efeme-

ridade. 

 

    Coodo Coodo Coodo Coodo : O coodo, como dito anteriormente, é o exemplo com mais difusão de seus projetos e avanço 

industrial da sua produção. Por ser um projeto concebido para ser uma mercadoria, irá trazer em dis-

cussão questões financeiras de aplicação de capital em bens imóveis ou em alugueis, tratando essa 

prática como insatisfatória e custosa, onde o Coodo seria uma alternativa de um investimento mais sóli-

do, por aumentar a liquidez financeira do proprietário, ser um bem transferível como qualquer outra mer-

cadoria (supondo-se aqui vantagens a respeito da legislação), que pode ser adaptada às vontades do 

novo proprietário e, por fim, teria um valor de venda alto. Os idealizadores do Coodo também evidenci-

am sua rapidez de produção – “12 semanas após o pedido” – e o fato de terem locais de produção, e 

distribuição espalhados globalmente, assim como sua capacidade de personalização individual e suas 

vantagens “sustentáveis” na redução dos gastos na produção, através de espaços reduzidos e fabrica-

ção industrial, e pelo fato de não precisar de uma grande transformação do local de implantação. Tam-

bém sugere que pode ser usada como habitação de lazer, podendo ser colocada em qualquer terreno 

(água e terra) – “podem ser situadas em lugares que normalmente não seriam propriedade construível” 

– e são facilmente removíveis caso ocorram influências externas – autonomia de local: “opostamente 

aos bens imóveis, o Coodo é independente do aumento do valor da propriedade, se, por exemplo, uma 

grande avenida for planejada para ser construída próxima a um Coodo, ele pode ser simplesmente mo-

vido”. Das legalidades, sugere-se que para a transformação da Coodo em uma edificação permanente, 

é necessário consultar as autoridades locais, já que o produto é exportado, mas que apesar disso pode-

ria ser utilizado sem aprovação prévia, especialmente para casos de pequeno tempo de uso (temporá-

rios). Sobre questões teóricas eles abordam uma “mudança nos tempos” para uma “vida em movimen-

to”, um “mundo em movimento”. Dos exemplos é o único que sugere a construção de “vilas” com este 

tipo de edificação. 

Chaves discursivas: desterritorialização, individualização, personalização, habitação mínima, “sustenta-

bilidade”, mercadoria, liquidez financeira, industrialização da produção, inserção espacial, arranjo espa-

cial, especulação imobiliária, mobilidade do objeto, mobilidade do indivíduo. 

 

    Mobile Dwelling Unit (MDU) Mobile Dwelling Unit (MDU) Mobile Dwelling Unit (MDU) Mobile Dwelling Unit (MDU) : A MDU também foi feita como um protótipo a ser exposto durante uma 

conferência sobre novas formas de habitar no Interdisciplinary Humanities Center da Universidade da 

Califórnia, Santa Barbara (UCSB), EUA. Seu projeto e sua participação em exposições e eventos trouxe-

ram questões que abordavam a construção de espaços personalizados e mínimos, a industrialização da 

produção e questões espaço-temporais. Foi o único dos três que abordou literalmente o termo nômade, 

relacionando o objeto a novas formas de habitar e aliando-o a conceitos de efemeridade, descartabili-

dade, segurança e permanência – “estruturas portáteis que respondam a condições nômades de leveza 

e efemeridade, pondo, assim, em questão princípios arquitetônicos antigos da especificidade do local e 
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a estaticidade”, além de associá-lo a comportamentos de migração e mobilidade de uma “era global e 

transitória”, com “condições mais fluidas”. 

Chaves discursivas: personalização, habitação mínima, industrialização da produção, mobilidade do 

objeto, temporalidade e efemeridade, segurança e liberdade, mobilidade do indivíduo. 

 

A partir da análise dos trechos levantados, foi feita uma síntese em chaves discursivas 

já com uma interpretação teórica de alguns termos45. Estas chaves foram, então, co-

nectadas de maneira a tornar visível a possibilidade de questionamentos a serem le-

vados ao aprofundamento empírico, em cima de alguns temas que estariam direta-

mente relacionados à discussão teórica anteriormente apresentada. Neste quadro, 

foram evidenciadas algumas chaves que possuíam uma proximidade maior com a te-

mática da pesquisa, simbolizadas pelo dégradé de cores das esferas que representam 

as chaves no diagrama seguinte: 

 

 
Figura 62 – Diagrama de chaves discursivas. Quanto mais escura a esfera-chave, mais relacionados à discus-

são teórica estão os temas também abordados pelo discurso. (Fonte: confecção própria) 
 

Quanto mais escura a esfera-chave, mais próximo o discurso se aproximou dos temas 

abordados pela discussão teórica. As triangulares coloridas apresentam círculos de 

inter-relações recorrentes tanto no discurso quanto na discussão teórica.46 

                                                           

45 Quando o discurso abordava sobre casas de veraneio, por exemplo, preferiu-se falar sobre isso como 
processos de desterritorialização. 
46 O termo “implantação” da imagem se refere à chave de “inserção espacial”. 
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Assim, constatou-se que dos temas abordados pelo discurso desses três objetos, 

questões que dizem respeito a processos de desterritorializaçãodesterritorializaçãodesterritorializaçãodesterritorialização, temporalidade e temporalidade e temporalidade e temporalidade e 

efemeridadeefemeridadeefemeridadeefemeridade, mobilidade do indivíduomobilidade do indivíduomobilidade do indivíduomobilidade do indivíduo e mobilidade do objetomobilidade do objetomobilidade do objetomobilidade do objeto são os que mais se 

aproximavam à discussão teórica anteriormente apresentada, seguidos por questões 

sobre segurança e liberdade do indivíduo (que está diretamente relacionado à sua 

mobilidade) e pela discussão empírica sobre os meios de inserção espaci-

al/implantação (novas possibilidades de articulação com os órgãos públicos de plane-

jamento urbano). A chave sobre individualização não fora abordada pela discussão 

teórica dos primeiros capítulos, pois se referiria mais a aspectos de transformação da 

relação entre sujeito e moradia do que entre este e o espaço urbano. As demais cha-

ves foram afastadas da análise central da pesquisa, e estão permeadas ao longo do 

que já foi discutido, não se configurando como foco. 

Sobre estas chaves foram escolhidos dois projetos para aprofundamento empírico: as 

habitações móveis holandesas (exemplificada até o momento com as Spaceboxes) e 

o MiniMOD, único caso brasileiro. O conteúdo desenvolvido neste aprofundamento 

será o tema do próximo capítulo. 

  



107 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

Imaginário e Realidade 
(Des) construção do discurso e suas implicações concretas 

 

O momento da aplicação das edificações móveis no espaço físico traz à tona uma sé-

rie de dificuldades na transcrição das intencionalidades do discurso ao seu contexto 

de criação, como a dimensão das realidades sociais onde os projetos são inseridos, e 

o aparato técnico e politico necessário para tornar-lhes viáveis. 

Apesar de tomarem partido de uma condição contemporânea de alta mobilidade, o 

que pode se observar é que, na prática, elas ainda não impactam o espaço urbano de 

tal maneira para que possam ter se tornado a tipologia paradigmática dos sujeitos da 

sociedade de fluxo. Ranhuras de resistência sociocultural e política, além de certa as-

sincronia em relação aos ciclos espaço-temporais do “nômade” contemporâneo po-

dem ser algumas das causas para essas dificuldades de aplicação. 

Entretanto, sua crescente presença em ciclos de debate sobre novas formas de habi-

tar e se relacionar com o espaço, além do estouro de diversas produções bibliográfi-

cas e publicações digitais sobre o tema, e da ampla produção de protótipos habitaci-

onais – a passagem do projeto para o edifício, do espaço idealizado para o construído 

– deixam claro que esta tipologia é representativa de aspectos únicos do contexto atu-

al, seja no alcance que tem hoje – em nível global – quanto das especificidades de seu 

discurso. 

Este rol contemporâneo de projetos de edificações móveis reúne uma tríade diferencial 

em relação à produção e discussão de contextos históricos anteriores: se realizam no 

espaço (concreção física), proporcionado por alguns avanços tecnológicos; possuem 

um valor que excede a simples funcionalidade do objeto, contemplando aspectos es-

téticos, importantes, inclusive, para sua ampla divulgação e poder de atração; partici-

pam de um ciclo de concepção, divulgação, produção, distribuição e deslocamento 

que se dão em escala global. 

Assim sendo, através desta caracterização, foram selecionados dois exemplos, de 

comportamentos e contextos urbanos relativamente distintos, para uma aproximação e 
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aprofundamento empírico. Esta análise imersiva, paralela à análise conjuntural dos 

projetos (descrita no tópico final do capítulo anterior), foi necessária para um entendi-

mento da influência dos contextos locais na produção desta tipologia, e irá elucidar 

distintos estágios de desenvolvimento e percursos de criação que um mesmo conceito 

projetual pode ter/seguir. 

Com a hipótese de que o discurso “nômade” aplicado sobre esta tipologia não passa-

ria de um alinhamento ao discurso hegemônico de mobilidade e flexibilidade globais, 

não se concretizando no objeto – observado nos resultados de baixa mobilidade das 

unidades habitacionais, na análise conjuntural (global) –, este capítulo busca estabele-

cer uma visão bilateral sobre o objeto empírico, através de um aprofundamento sobre 

contextos mais locais de produção. 

Com o intuito de obterem-se mais dados sobre a aplicabilidade concreta de algumas 

edificações móveis no espaço e território urbanos, entrevistas semiestruturadas com 

arquitetos e outros responsáveis sobre os projetos foram feitas para esclarecerem-se 

dúvidas sobre: a relação dos agentes responsáveis pela concreção dessa tipologia no 

espaço e seu processo de criação (arquitetos, empresas e instituições governamen-

tais); a operação de sua mobilidade; e aspectos socioespaciais que serviram como 

base para a sua concretização e aceitação. Visitas in loco dos casos internacionais 

selecionados também possibilitaram uma visão crítica sobre aspectos que fogem ao 

discurso, inserindo, assim, impressões da pesquisadora sobre as relações formais e 

estruturação urbana local, interações dos moradores com o espaço construído móvel 

e seu entorno, bem como aspectos intangíveis que só poderiam ser percebidos na 

interação física com o espaço de análise. 

Assim sendo, foram selecionados dois casos holandeses, as TempoHousings e as 

Spaceboxes, ambos representativos de uma tipologia arquitetônica móvel produzida 

em massa e locada na forma de edifícios; e o único caso brasileiro levantado, a Mini-

MOD, que sofreu variações de projeto nos últimos anos, e que, devido ao seu compor-

tamento incipiente, não pôde ser analisado à partir da interação entre pesquisador e 

objeto, restringindo a análise e busca de informações à entrevista com um dos arquite-

tos concebedores do projeto. A escolha destes exemplos foi feita por critérios de dis-

tinção urbana de aplicação, onde não seu buscou, portanto, estabelecer compara-

ções, mas sim elucidar a multiplicidade de aplicações deste objeto empírico.    
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4.1 A arquitetura móvel holandesa e sua relação com o tempo-espaço. Os 
casos elucidativos Spacebox e TempoHousing 
    

Analisar uma produção arquitetônica cuja informação é difundida em caráter mundial 

traz à tona uma dificuldade: a falsa sensação de proximidade ao objeto. Suposições 

que, muitas vezes, são dadas a partir de olhares externos, com cargas históricas e 

visões socioespaciais distintas, dificultam uma análise crítica idônea, baseada na rea-

lidade do espaço concreto. 

A escolha de um caso internacional para o aprofundamento empírico requeria a extra-

ção de dados de dentro do próprio objeto, através da interlocução direta entre indiví-

duos relacionados com a produção e experiência do mesmo. Esta interlocução ampli-

ou o campo crítico de análise, ao possibilitar o cruzamento de informações sociocultu-

rais locais com apreensões globais sobre o mesmo objeto. Posteriormente à extração 

destes dados, uma reinvestida na busca de mais informações externas, a partir destas 

falas, tornou-se necessária para a construção do embasamento técnico, social e cultu-

ral. Neste sentido, os apontamentos a seguir sobre o contexto local holandês serão 

quase sempre feitos de uma maneira a contrapor-se ao contexto brasileiro (já assimi-

lados pelo campo científico). 

Os tópicos a seguir decorrem de uma crítica feita a partir do diálogo com agentes, do 

contato físico com as edificações e do reconhecimento do discurso e contexto político 

e sociocultural de duas obras de arquitetura móvel holandesa: as Spaceboxes, modelo 

pré-fabricado concebido inicialmente pelo arquiteto Mart de Jong e equipe (antigo es-

critório De Vijf) e que foi empregado durante os planos habitacionais para a supressão 

da demanda de moradia estudantil; e as unidades habitacionais em container, 

Keetwonen, maior conjunto de unidades pré-fabricadas da Holanda (1000 un), locali-

zado em Amsterdam e de propriedade e administração da empresa TempoHousing, 

também construídas durante este plano nacional de habitação. 

4.1.1 O “tempo” no planejamento urbano holandês e suas influências na reprodu-
ção massiva de unidades habitacionais móveis. 

 

A Holanda é mundialmente reconhecida por suas propostas de intervenção urbana 

que consideram fortemente seu meio ambiente natural e as transformações decorren-
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tes das mudanças climáticas, devido à sua localização geográfica e relevo, que fize-

ram com que os planejadores sempre estivessem atentos ao aumento do nível maríti-

mo e suas consequências para os centros urbanos. Estas noções sobre resiliência do 

ambiente construído se propagaram até o interior do país, ampliando-se também para 

outras esferas, como a social e cultural, estando presentes, hoje, em quase todo raci-

ocínio projetual urbano e de planejamento territorial holandês. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o país encontrava-se numa situação propícia para a 

discussão sobre uma nova forma de planejamento e ordenamento urbanos. Influenci-

ado por propostas modernistas que também aconteciam em outros países neste 

mesmo período, toda a base de ordenamento urbano holandês se estruturou a partir 

de zoneamentos e recomendações estritas sobre uso e ocupação do solo. Porções 

das cidades destruídas pela guerra puderam ser orientadas para usos específicos, de 

modo a ter-se um controle maior sobre as atividades desenvolvidas dentro dos muni-

cípios e entre eles. 

No decorrer dos anos esta política rígida passou a ser rediscutida, devido aos avanços 

tecnológicos e transformações sociais, culturais, econômicas e políticas, que fizeram 

com que o próprio espaço da cidade estivesse sendo (e pudesse ser) apreendido de 

uma maneira mais adequada ao presente. Nos anos 80 e 90, os debates sobre trans-

formações climáticas começaram a tornar-se pauta importante de fóruns mundiais, a 

economia se encontrava em uma fase de flexibilização e mundialização, e novos pa-

drões de comportamento sociocultural passaram a conflitar com a antiga normativa 

aplicada aos espaços urbanos. 

Assim, as metrópoles começaram a observar um esvaziamento de sua produção in-

dustrial, migrada para algumas cidades do interior do país e para países estrangeiros, 

o que resultou, por consequência, em edifícios desocupadas e vazios urbanos dentro 

de centros urbanos. O aumento populacional e posterior restruturação social (aumento 

no nível de divórcios, emancipação estudantil, chegada de imigrantes), fez com que as 

cidades, já adensadas ao limite, tivessem que pensar em ideias alternativas para a 

solução de sua demanda habitacional crescente, ao mesmo tempo em que a política 

estava mais alinhada a visões neoliberais. 
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No campo ampliado do urbanismo e planejamento urbano, discussões sobre proble-

mas ecológicos, transformações sociais e culturais, e o recente quadro de alta mobili-

dade holandesa e mundial, começaram a crescer em escala nacional. 

 
Em 1998, um modelo estratificado que distinguia entre camadas as 
ações de planejamento urbano – camada física ou substrato, camada 
de redes e camada dos padrões de ocupação, ou modelo de três ca-
madas – foi introduzido no debate nacional sobre planejamento. Em-
bora o uso de modelos em camada não fosse uma novidade, este 
modelo especificamente, atingiu um ponto crucial na prática do plane-
jamento urbano, inicialmente – e particularmente – a nível nacional, 
mas posteriormente também a nível provincial e municipal. (VAN 
SCHAICK & KLAASEN, 2001, tradução nossa) 

 

Este modelo, no entanto, deve ser entendido como uma “proposta de abordagem”, ou 

seja, um modelo não a ser seguido, mas a ser aplicado ou tido como base conceitual 

durante o processo de criação de projetos e planos urbanos. Na Holanda e em outros 

países europeus, impactou discussões no campo da geografia, sociologia e planeja-

mento urbano e territorial, não sendo empregado de forma literal, mas influenciando 

propostas concretas de aplicação, inclusive na forma de leis urbanísticas e projetos 

urbanos e arquitetônicos. 

A versão holandesa do modelo de urbanismo em camadas, segundo Van Schaick & 

Klaasen (2001), foi concebida pelos projetistas e planejadores De Hoog, Sijmons e 

Verschuuren, quando convidados para criação de um plano urbano para o futuro ho-

landês, que levasse em consideração “as recentes transformações climáticas, o mane-

jo das águas do país, a posição econômica da Holanda no sistema internacional, e a 

dinâmica urbana relacionada ao potencial atrativo de sua paisagem”. Sua proposta era 

baseada nas diferentes dinâmicas resultantes dos distintos graus de transformação 

que cada camada teria (substrato, redes ou fluxos, estruturas físicas e ocupação hu-

mana). Para Sijmons (2002), este “conceito de camadas é um atestado sobre o aqui e 

o agora, sem a pretensão de universalidades e valores eternos. Em outro momento ou 

em outra escala, outras prioridades serão consideradas”. 

As propostas de urbanismo em camadas deste período levavam sempre em conside-

ração a diferenciação entre os “tempos” de cada camada – ou dinâmicas de interação 

entre os elementos fixos da camada e suas forças transformativas –, sendo que cada 

um deles seria subordinado à camada anterior; ou seja, os “padrões de ocupação e o 
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ambiente construído” seriam impactados por “transformações nas redes”, e ambos, 

por consequência, pelas “mudanças no substrato” (mudanças climáticas, por exem-

plo). A camada de ocupações, por consequência, seria a camada mais dinâmica e a 

do substrato a menos dinâmica. 

Como os conceitos iniciais eram muito rígidos a respeito da interdependência das ca-

madas, esta versão pura nunca foi aplicada à realidade das cidades, tendo sido tradu-

zida para que pudesse se tornar uma prática. A associação direta entre “temporalida-

des” a cada uma das camadas foi amplamente criticada, tanto que em outras propos-

tas sobre a mesma abordagem cada um dos proponentes considerava as transforma-

ções de cada camada sob ciclos com períodos de duração bem discrepantes (25-50, 

10-40 e 5-10 anos na camada de dinâmicas de ocupação, por exemplo), pois conside-

ravam muitos elementos mutantes e complexos, como os ciclos vitais, ciclos dos pla-

nos urbanos e suas intervenções, ciclos de mercado, etc. 

Posteriormente, esta discussão foi ampliando-se sobre a escala espacial de aplicação: 

local, regional, nacional ou até mesmo global. Isso possibilitou a explosão de muitas 

formas de aplicação concreta do conceito de urbanismo em camadas no planejamen-

to urbano municipal, regional e nacional holandês. Assim, cada localidade, por conse-

quência, poderia reavaliar a duração de seus ciclos temporais de dinâmicas sociais e 

materiais, podendo se divergir entre si. 

Van Schaick & Klaasen concluem que este modelo foi muito popular na Holanda e, na 

prática, influenciaram políticas de Habitação e Planejamento Espacial e Ambiental, 

exercendo um papel importante em leis, planos urbanos e órgãos relacionados. Assim, 

o ambiente construído passou a abrigar questões sobre padrões espaço-temporais 

socioculturais e econômicos, considerando-se, também, ciclos de curta duração (diá-

rios e semanais, por exemplo). Apesar de não demonstrarem ciclos de “utilização” do 

ambiente construído nesta abordagem, os aspectos temporais aplicados a esta pro-

posta, foram sendo lidos e transformados para se adaptarem às demandas urbanas 

do país – o que mostra uma evolução da prática em relação ao plano, a qual pode ser 

lida com as atualizações da legislação urbana holandesa que, entendendo que a ci-

dade é composta de distintas temporalidades sobrepostas, flexibilizou suas formas e 

padrões de ocupação. 
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A Holanda possui, hoje, uma legislação urbana que abarca diferentes escalas tempo-

rais, aliando o antigo zoneamento a uma proposta mais flexível de usos e ocupação. 

Esta legislação contempla, segundo o proposto, a união de planos de longo e curto 

prazo, ou seja, ao mesmo tempo em que discute a transformação dos zoneamentos 

(cuja readequação do plano costuma durar muitos anos), possibilita-se a solução de 

problemas imediatos em caráter emergencial, através de permissões de uso temporá-

rio de imóveis desocupados, por exemplo. 

Como apontado anteriormente, as recentes transformações metropolitanas resultaram, 

em escala local, no esvaziamento de usos industriais nos centros urbanos e no au-

mento da demanda habitacional. Nos anos 2000, a Holanda passava por uma crise 

aguda na disponibilização de unidades habitacionais voltadas ao público estudantil, 

agravado pelo aumento da mobilidade de estudante intra e internacional e do número 

de vagas universitárias. A ocupação em áreas centrais de galpões industriais vazios e 

edifícios de escritórios inutilizados vinha crescendo paulatinamente, questionando 

também, o alto preço dos alugueis disponibilizados pelo mercado e o acesso a espa-

ços de moradia em regiões com boa infraestrutura de transporte e serviços. Havia, 

então, duas problemáticas: a supressão de uma demanda por moradias de baixo cus-

to e a disponibilização de novas moradias nos centros urbanos. 

A primeira solução encontrada foi o incentivo à liberação de permissões temporárias 

de ocupação, através de acordos feitos entre as municipalidades, os proprietários de 

imóveis vazios e as corporações habitacionais holandesas [woningcorporaties]47. A 

partir da revisão do Memorando de Habitação [Woningwet], no ano 2000, as municipa-

lidades passaram a poder usar as corporações para estabelecer e cumprir algumas 

metas no fornecimento de habitação de baixo custo, aumentando sua importância na 

produção habitacional nacional. 

Estas, portanto, faziam propostas de renovação e ocupação de imóveis vazios (cons-

truídos ou não), que eram aprovadas pelos órgãos locais. Os contratos, por lei, durari-

am ciclos de cinco anos (havendo exceções, no entanto), nos quais elas ganhariam 

permissão para extrair uma renda de aluguel destas unidades em contrapartida às me-

lhorias ou novas instalações, sem que, necessariamente, se alterasse as leis de zone-

amento para o imóvel ocupado. Assim, caso outra empresa decidisse utilizar aquele 
                                                           

47 Empresas privadas sem fins lucrativos responsáveis pelo fornecimento de "habitações sociais", e cujo 
"lucro" extraído é utilizado para a manutenção e financiamento das unidades. 
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imóvel para a função anteriormente estabelecida – industrial, principalmente –, quando 

o contrato vencesse, seus moradores e a estrutura instalada deveriam ser removidos 

para outro local. Em áreas em processo de transição da lei de zoneamento, funciona-

vam como uma boa fonte de extração de renda temporária para proprietários de terra 

de terrenos ou edificações ociosas que aguardavam a autorização municipal para ini-

ciar seus empreendimentos imobiliários novos ou de readequação de usos (de indus-

trial para residencial ou comercial, por exemplo). 

O aparato legal que tornou isso possível foi capaz de autonomizar decisões municipais 

em regime emergencial e foi importante, também, para a política de redução do núme-

ro de imóveis invadidos e ocupados (squatting), chamada de anti-squat policy ou “po-

lítica anti-ocupações”. Na Holanda, quando uma ocupação acontece em um edifício 

subutilizado, abre-se um processo legal para discussão da função urbana e social 

destinada para aquela área ou edifício. O crescimento no número de ocupações im-

pactou o sistema legal holandês de tal forma que a política habitacional buscou se 

antecipar à ocorrência de novos casos, flexibilizando os usos dos imóveis e, assim, 

legalizando – temporariamente – práticas sociais e urbanas incipientes. Diante desse 

quadro, abriu-se a possibilidade de contratos temporários de aluguel, que contempla-

vam, inclusive, a sublocação48.  

A demanda, entretanto, só poderia ser completamente suprida a partir da construção 

de novas unidades. A urgência na solução deste problema crônico fez com que as 

corporações buscassem sistemas construtivos modulares e pré-fabricados – capazes 

de conceber unidades completamente habitáveis em prazos muito curtos de tempo –, 

ao invés das construções convencionais, pois poderiam se enquadrar dentro desta 

política urbana de usos temporários. Ou seja, essas unidades seriam uma alternativa 

                                                           

48 Vale ressaltar que grande parte das unidades habitacionais na Holanda – e na Europa como um todo 
– são de propriedade de empresas ou corporações habitacionais que alugam as unidades para o mer-
cado comum ou mercado social – pessoas que recebem subsídios do governo para o pagamento do 
aluguel (aluguel social). Desde o Memorando de 2000, houve um redirecionamento nos investimentos 
sobre habitação para a disponibilização de um maior número de unidades para propriedade privada. 
Isso também refletirá o espaço urbano – principalmente nas metrópoles – na criação de novos bairros 
inteiros de residências unifamiliares, tipologia consideravelmente rara nas cidades holandesas. Parte 
disso se refletirá nos novos planos de ocupação e construção de solo ocupável, na construção dos 
bairros sobre o mar da costa de Amsterdam, por exemplo. Assim, as unidades temporárias disponibili-
zadas neste período possuem essa característica porque fazem parte de uma política emergencial, e 
não habitacional, somente. 
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menos custosa para caso fosse necessária sua desvinculação espacial após o venci-

mento dos contratos. 

É neste momento e dentro deste contexto que a arquitetura móvel surge como uma 

opção altamente viável para a reestruturação urbana holandesa, da qual as Spacebo-

xes, as unidades da TempoHousing, e outras tantas habitações transportáveis, surgi-

ram e impactaram drasticamente o espaço urbano holandês, transformando a cultura 

do morar e estabelecendo-se como um mecanismo crucial dentro das políticas habita-

cional e urbana do país. 

4.1.2 Spaceboxes 
 

As Spaceboxes surgiram em meio à crise habitacional estudantil holandesa, por volta 

dos anos 2000. O projeto inicial – feito pelo arquiteto Mart de Jong, do escritório De Vijf 

– teve suas primeiras unidades construídas no ano de 2002 e, devido à sua forma dife-

renciada, ganhou uma repercussão midiática maior do que outras unidades pré-

fabricadas destinadas para o mesmo fim. Naquele período o modelo da casa foi insta-

lado em mais de seis cidades com campi universitários (Utrecht, Delft, Apeldoorn, Ein-

dhoven, Amersfoort, Vlodrop). 

Após alguns anos, a crise imobiliária de 2008 afetou o setor. Grande parte das empre-

sas que fabricavam o modelo faliu ou paralisou suas linhas de produção. Atualmente, 

o mercado de habitações pré-fabricadas voltou a se reaquecer devido à urgência na 

disponibilização de moradia para os refugiados advindos das guerras no Oriente Mé-

dio, mas a tipologia já não possui mais o mesmo grau de produção. 

Algumas das unidades dos antigos conjuntos não são mais destinadas à moradia es-

tudantil, com casos onde as municipalidades permitem seu aluguel para pessoas em 

situação de risco ou com baixo rendimento financeiro. Em outros casos, uma vez que 

o gerenciamento das unidades é feito pelas corporações, as unidades são disponibili-

zadas ao aluguel da “primeira moradia” de recém-formados, indivíduos solteiros ou 

divorciados que queiram um lugar temporário para ficar. 

Segundo De Jong, na entrevista concedida em 28 de março de 201649, o projeto teve 

uma difícil aceitação inicial. O primeiro conjunto, construído em Delft, foi chamado de 

                                                           

49 A entrevista completa com ele e com o representante de vendas atual, e ex-sócio de De Jong, Lucas 
Duin, encontra-se disponível no Apêndice A. Lá, outras informações referentes à detalhes construtivos e 
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“micro-ondas” pelos moradores locais, que refutavam a ideia de se morar em uma 

“caixa” [uma brincadeira com o nome “space” = espaço e “box” = caixa]. Ele conta 

que, naquela época, a ideia de se “viver em um container era muito estranha” ainda, 

ao referir-se não só a seu projeto, mas a todas as habitações pré-fabricadas de mes-

mo perfil lançadas no período. A aceitação foi progressiva na medida em que os estu-

dantes começaram a ver as vantagens do projeto – moradia próxima à universidade; 

preços baixos; espaços privativos completos –, correspondendo às expectativas do 

mercado. 

A atenção da mídia, no entanto, teve reflexos inesperados na produção e difusão do 

projeto, principalmente em relação a seu comportamento “móvel”: 

 
O conjunto de Delft foi construído no inverno de 2004/2005, e assim 
que estava terminado, explodiu na mídia. Era propagandeado como 
"algo novo", "um novo gadget", "sua mochila estendida". Só que isso, 
na verdade, era uma abordagem completamente diferente do projeto... 
Expandiu-se de tal maneira que fugiu do controle... 
Apesar do desvio na intenção, concordamos que era uma boa propa-
ganda para o projeto. 
(DE JONG, entrevista realizada em Mar/2016) 

 

Segundo o autor, a Spacebox não tinha sido pensada como unidade habitacional dire-

cionada ao mercado convencional de espaços de moradia. Pouquíssimas unidades 

foram vendidas para propriedade individual, pois eram destinadas aos programas de 

habitação temporária estudantil, que já estavam sendo executados pela maioria das 

corporações habitacionais através dos contratos de uso e ocupação de áreas vazias. 

A ideia de uma “mochila estendida”, geralmente associada a comportamentos “migra-

tórios” ou “nômades”, não havia feito parte da intenção inicial do projeto. Tanto que 

nestes conjuntos, em nenhum dos casos, há a possibilidade de se “acoplar” uma uni-

dade individual a uma matriz pré-existente; pelo contrário, todo o conjunto, incluindo-

se a matriz e as unidades, é de propriedade da corporação habitacional, que também 

lhe dá manutenção e colhe seus alugueis. Os proprietários de unidades individuais 

deveriam seguir a mesma lógica destas corporações: encontrar um local para sua ins-

                                                                                                                                                                                     

materiais poderão ser encontradas, e que não foram incluídas aqui, por não serem o objetivo nem a 
proposta de abordagem desta pesquisa. 
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talação, arcar com os custos e organizar os contratos; ou, como uma construção con-

vencional, deveriam já ter a propriedade da terra onde desejassem instalá-la.50 

A Spacebox, especificamente, é um projeto com marca registrada, o que faz com que 

a relação entre os agentes seja um pouco diferente, principalmente quanto à participa-

ção do arquiteto. Na maioria dos casos de habitação pré-fabricada o projeto de ade-

quação da unidade habitacional é feito pela própria corporação. No caso das Space-

boxes e de outros “produtos” disponíveis no mercado, o projeto é fornecido em troca 

do pagamento de royalties51, que vêm direto da fábrica. O projeto, no entanto, precisa 

ser aprovado pelos Departamentos de Habitação (que é quem regula unidades habi-

tacionais, mesmo as transportáveis), e de Projetos e Planejamento, tanto em seu con-

junto, quanto no projeto da unidade (materiais, espaços livres e de circulação internos, 

etc.): 

As corporações entram em contato comigo, conversam comigo, me 
mostram o pedaço de terra que possuem e me questionam quantas 
unidades podem ser colocadas ali; após isso, eu faço alguns dese-
nhos e mando para eles. 
Assim que o projeto é aprovado eles me pedem uma indicação de fá-
brica; a fábrica pega o pedido e determina um prazo de entrega. 
As corporações voltam, então, a falar comigo, pedindo as plantas téc-
nicas para a aprovação, porque a partir daquele momento eles têm 13 
semanas para receberem a aprovação, aproximadamente três meses. 
As primeiras 7 semanas são necessárias para que as pessoas no bair-
ro deem sua opinião, caso queiram protestar contra. Depois das 7 se-
manas, as corporações já sabem se podem construir. A fábrica, que fi-
cou esperando durante estas 7 semanas, ganha, então, sinal verde da 
corporação, para que comece a linha de produção. Deve-se, portanto, 
esperar novamente por 6 semanas até a aprovação sair... As corpora-
ções já sabem que a aprovação vai sair, porque no projeto anterior, 
eles já tiveram sucesso. O único atraso que é possível de acontecer é 
dentro da comissão anônima que define as cores dos prédios... Mas, 
tudo isso é resolvido por telefone. Nessas últimas 6 semanas, das 13, 
as fábricas podem começar a produzir as unidades – mais ou menos 1 
a 2 por dia – e, enquanto isso, eu espero sentado com os dedos cru-
zados... Neste meio tempo, o Departamento de Projetos e Planejamen-
to planeja como será a montagem e transporte das unidades. Nestas 
seis semanas, as companhias que constroem os equipamentos inter-
nos – cozinha, banheiro e móveis – podem contratar uma equipe de 
construção que se reúne com as outras áreas para fazer o planejamen-
to. No dia que a aprovação sai, todos começam a agir. Levam esgoto, 
eletricidade, pavimentação, estacionamentos, locais para o lixo... Tudo 

                                                           

50 Este comportamento, no entanto, não é restrito às Spaceboxes, mas aplicado a todas as unidades de 
moradia pré-fabricada que não estão associadas à terra.  
51 Imposto pago para o autor de um determinado produto ou marca, como parte dos lucros obtidos a 
partir de uma transação financeira. 
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o que eu tenho que fazer é esperar... Ir lá e tirar uma foto depois de 
pronto [Risos]. Esperar pelos meus royalties. 
(Ibidem) 

 

A legislação possui um papel importante não só como base para a aprovação das 

unidades temporárias, mas também para o resultado de seu desenho e forma: a di-

mensão de uma Spacebox foi pensada para caber em um caminhão comum, porque o 

uso de caminhões de eixos maiores exige a contratação de batedores e o requerimen-

to de guardas de trânsito para alteração e bloqueio de algumas vias; a legislação de 

proteção contra incêndio, por sua vez, foi responsável por limitar o número de unida-

des empilhadas (até 3 unidades), pois em edifícios com níveis de pavimento acima de 

7m do chão, são exigidos corredores e escadas fechadas, que inviabilizaria a instala-

ção de equipamentos temporários; já a “cor” dos edifícios, como dito no trecho anteri-

ormente citado, é aprovada por uma “comissão”, que avalia se ela se adequa com o 

entorno, podendo pedir alteração no projeto – devido a isso, pode-se observar que há 

alguns conjuntos que são todos brancos e outros coloridos. 

 

Figura 63 – “Quintal” das Spaceboxes de Eindhoven, voltados para a cerca que divide o conjunto do parque 
linear. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, foto tirada em 29/03/2016) 

Nesses casos, o arquiteto, concebedor do projeto da unidade habitacional replicada, 

pouco se relaciona com os mecanismos de inserção urbana e relação do objeto com o 

entorno. Essa discussão fica entre as corporações e os órgãos governamentais. Como 

são unidades que poderão ser deslocadas, o projeto de instalação geralmente é sim-
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ples, funcionando como uma adequação dentro da área livre disponível. No caso das 

Spaceboxes, nenhum dos exemplos possui um projeto de áreas livres adjacentes, co-

mo observado no caso de Eindhoven (objeto da visita de campo). Uma vez que são as 

corporações as responsáveis pela manutenção das áreas comuns, também, qualquer 

equipamento adicional poderia aumentar o custo de aluguel das unidades, algo a ser 

evitado por eles. O que pode ser observado, portanto, é que o desprendimento entre a 

corporação e o projeto arquitetônico reflete-se no desprendimento entre o objeto arqui-

tetônico e seu entorno.  

  

  

Figuras 64, 65, 66 e 67 – Entorno das unidades Spaceboxes de Eindhoven. As unidades ficam próximas de uma 
grande área vazia (SD), estacionamentos (SE, IE) e um parque linear com ciclovias (ID). No entanto, a fachada 

direcionada para o parque é dividida por um gradil. O acesso às unidades é feito pelo estacionamento – utiliza-
do para os edifícios do campus. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, fotos tiradas em 29/03/2016) 

O fato das unidades não serem vendidas para propriedade individual também é influ-

enciado pelo seu preço. Mesmo que custem mais barato que uma convencional, elas 

não vêm atreladas ao direito de ocupação de uma porção de terra, que custa cerca de 

2 vezes o valor da unidade construída. Além disso, não são consideradas investimen-

to, pois seu valor de venda decai ao longo do tempo (como um bem de consumo con-

vencional), o que faz com que as pessoas prefiram morar de aluguel. Uma Spacebox 

nova, por exemplo, custava em torno de 20 mil euros no ano de 2003. Hoje, segundo o 
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representante de vendas da marca Spacebox, custa 25 mil52. Uma unidade convencio-

nal de mesma metragem quadrada, na Holanda, custa em torno de 75 mil euros para 

ser construída (3 vezes o valor de uma unidade móvel). 

Com a instalação temporária, as corporações viram que a compra dessas unidades 

poderiam ser lucrativas em curto prazo, através da coleta dos alugueis, uma vez que 

não precisariam grandes somas de dinheiro para a compra de terras. Como forma rá-

pida de suprimir a demanda habitacional estudantil, um banco estatal foi responsável 

por fornecer empréstimos às corporações para que pudessem comprar as unidades 

todas de uma vez. Após isso, elas tinham, em média, até 5 anos para pagar o valor da 

dívida. O projeto exigia cálculos de custo-benefício que consideravam o “tempo dos 

contratos”, o “valor de compra e revenda das unidades” (influenciado pelo tamanho e 

material) e o “valor do aluguel”, inclusive com subsídios, em alguns casos. 

Como o ciclo de vida de uma unidade dessas (Spacebox) é de mais ou menos 50 

anos (segundo De Jong), e os contratos de locação temporária de terrenos vazios, em 

média, de 5 anos, as unidades poderiam ser deslocadas 10 vezes pelo território, apro-

ximadamente. Esses deslocamentos, no entanto, fariam com que o preço de revenda 

das unidades caísse, influenciando também a qualidade de sua manutenção. Devido a 

isso, a maioria das corporações tende a renovar o contrato de permanência no mesmo 

local, sendo deslocados somente quando há alguma mudança na legislação que im-

peça a renovação do contrato, ou quando sua existência deixa de ser necessária.    

  

Figuras 68 e 69 – Spaceboxes em Eindhoven, Holanda. Na imagem da direita está o edifício vertical onde os 
alunos seriam relocados em Agosto deste ano. Durante a visita, ele encontrava-se em fase final de construção. 
Este conjunto possui algumas unidades duplas: conectadas entre si para propiciarem espaços maiores, desti-
nados, principalmente a estudantes de pós-graduação e estrangeiros. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, fotos tiradas 

em 29/03/2016) 
                                                           

52 Esse aumento no preço se deu devido à variação comum no mercado da construção civil – a maioria 
dos materiais fazem parte do mesmo mercado (alumínio, materiais compósitos, banheiros, cozinhas, 
esquadrias, etc.) 
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A maioria dos moradores das unidades é relocada em edifícios novos permanentes 

que foram construídos ao longo dos anos em que as unidades temporárias eram dis-

ponibilizadas para aluguel, como é o caso do conjunto de Eindhoven. Ou seja, as mo-

radias temporárias funcionavam como uma solução imediata a um problema emer-

gencial, que acontece paralelamente às discussões e alterações na legislação urbana, 

necessárias para soluções de longo prazo. 

As unidades, quando esvaziadas, são vendidas para outra corporação que, muitas 

vezes, opera em outra localidade. Isso aconteceu no caso das unidades de Utrecht, 

onde algumas foram vendidas para uma corporação alemã, e instaladas em Aachen, 

para alojar refugiados. O conjunto fora desmontado em 2012. Em 2014, 10 unidades 

foram reinstaladas no local. 

  

Figuras 70 e 71 – Spaceboxes em Utrecht, Holanda (á esquerda), instaladas no início dos anos 2000; cujas 
unidades, hoje, encontram-se em Aachen, Alemanha (à direita), desde o início deste ano (2016), para abrigar 

refugiados. (Fontes: (a) www.theluxuryspot.com; (b) architekten-aachen.tumblr.com) 

Algumas unidades de Amersfoort também foram transportadas, só que dentro da Ho-

landa, para o campus de Apeldoorn. Isso aconteceu devido à construção de um edifí-

cio industrial em parte da área onde estavam instaladas as unidades. Segundo a em-

presa que administra o conjunto, o restante das unidades possuía um contrato de 

permanência garantido até dezembro de 201653. 

                                                           

53 Ver: https://www.sshxl.nl/steden/amersfoort/studio-studentencomplex/kleine-koppel e https://www. 
sshxl.nl/over-ssh/nieuws/per-direct-te-huur-spaceboxen-in-amersfoort  
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Figuras 72 e 73 – À esquerda, Spaceboxes em Amersfoort. Hoje, só restam algumas unidades. As demais fo-
ram transportadas para Apeldoorn, em 2011 (à direita). (Fontes: (a) www.destentor.nl; (b) 

www.facebook.com/spaceboxarchives) 

O conjunto de Delft, o primeiro a ser construído, também passa por processo de des-

monte. Com permissão original de operação entre 2003 e 2008, a corporação que ad-

ministrava as unidades conseguiu uma renovação até o final do ano 2016. Após esse 

prazo, serão vendidas ou recicladas. O projeto inicial já não atendia mais às normas 

de construção civil e de unidades de moradia, além da antiga fabricante não produzir 

mais o modelo instalado, tornando difícil a reposição de peças e a formação de novos 

conjuntos.54 A empresa que administrava o conjunto de Delft – DUWO – já havia adici-

onado edifícios de containers ao lado das Spaceboxes, para suprimir a demanda local. 

 

Figura 74 – Conjunto de Spaceboxes em Delft, o mais antigo, feito em 2003. Ao fundo, observa-se um novo 
conjunto, feito de contêineres, administrado pela mesma corporação. (Fonte: delta.tudelft.nl) 

                                                           

54 Ver: http://delta.tudelft.nl/article/farewell-spaceboxes/30786  
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Esse caso faz parte de uma transformação na forma com que os edifícios temporários 

têm sido construídos atualmente. As corporações têm preferido unidades modulares 

pré-fabricadas que se pareçam mais com casas convencionais, devido a alterações no 

público-alvo; ou containers comuns, que costumam ser mais baratos. 

Essa alteração é significativa das mudanças observadas sobre a produção e concep-

ção de arquitetura móvel, hoje, em escala mundial. O crescimento no lançamento de 

exemplos mais “luxuosos” está, geralmente, associado à união entre um modo de 

construção mais barato e flexível, e a aparência, ou imagem, de uma casa convencio-

nal, permanente. Observa-se que um dos pontos negativos da Spacebox, segundo o 

próprio arquiteto, foi seu formato “estranho”, que estigmatizou seu conceito de pré-

fabricação a um uso “temporário”, uma vez que foram inicialmente concebidas para 

este fim. Isso fez com que as pessoas não desejassem permanecer nas unidades 

(Spaceboxes ou outras unidades similares) por muito tempo, ou com que elas não 

fossem vendidas para proprietários individuais, não sendo utilizadas com objetivos de 

permanência plena. 

Duin, o representante de vendas da marca Spacebox, afirmou, em sua entrevista, que 

o modelo de concepção de “caixa inteira” feita na fábrica também já está ultrapassa-

do, pois não é flexível, nem lucrativo na hora de realizar-se seu transporte. Apesar das 

vantagens de um ambiente livre de intempéries para a montagem da unidade, isso não 

compensaria às vantagens de se ter um objeto que possibilite uma variedade maior de 

combinações, necessidade dos refugiados, por exemplo, que não necessariamente 

buscam uma moradia individual, mas sim, familiar. 

Por fim, as Spaceboxes foram instaladas em 14 localidades diferentes: Alphen (2 uni-

dades), Amersfoort, Apeldoorn, Delft, Eindhoven, Goes (10 unidades), Heerlen (2 uni-

dades), Leiden (1 unidade), Lelystad, Utrecht e Vlodrop (desmontado em 2012), na 

Holanda; Aachen e Kohren, na Alemanha; e Dublin, na Irlanda (um caso de Spacebox 

mista com pré-fabricados convencionais, proposta feita recentemente pela nova admi-

nistração da marca).55 

 

 

 

                                                           

55 Ver: https://www.facebook.com/spaceboxarchives/  
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4.1.3 TempoHousing    
    

    

Figura 75 – Keetwonen. Habitação estudantil temporária em containers, administrado pela empresa Tempo-
Housing. É o maior conjunto de habitações em container já feito. As torres ao fundo são o presídio municipal, 

vizinho do conjunto. (Fonte: tempohousing.com) 

TempoHousing é uma corporação habitacional holandesa especializada na construção 

de edifícios feitos de containers, que cresceu bastante durante a crise habitacional es-

tudantil no início dos anos 2000, tal como as Spaceboxes. Naquela época, a empresa 

foi até a China buscar uma forma barata de confeccionar containers para uso habitaci-

onal, onde acabou criando sua própria fábrica, ativa desde 2005. As unidades são in-

teiramente construídas em território chinês e entregues por navio. Atualmente, operam 

em quatro países: Holanda, Dinamarca, Nigéria e Suíça. A empresa é proprietária de 

seus conjuntos, mas não administra seus alugueis. 

O primeiro conjunto erguido foi destinado para habitação estudantil, e ainda encontra-

se no local (em Amsterdam). Entretanto, como seu contrato de locação temporária 

vencerá no ano de 2017, ele está à venda. O projeto, que é de 2005, é o maior conjun-

to de unidades pré-fabricadas já construído de toda a Europa – possui mais de mil 

unidades –, tornando-se um dos mais conhecidos da Holanda. Ele contempla, além 

das unidades habitacionais, espaços separados para escritórios (incluindo o da com-

panhia), um café, supermercado, um centro acadêmico e uma quadra de esportes. 
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Figuras 76 e 77 – Edifícios temporários que fazem parte do conjunto habitacional. Compreendem quadra de 
esportes, um bar, um supermercado, uma oficina de bicicletas, um centro acadêmico e um escritório da Tem-

poHousing. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, fotos tiradas em 31/03/2016)    

Somente estudantes podem morar nas unidades, cujo contrato de permanência é 

condicional à matrícula em algum curso universitário de Amsterdam. Assim que ga-

nham o diploma, os estudantes devem se mudar da unidade. Seus contratos de alu-

guel são temporários, ou seja, não concedem ao morador garantia de permanência na 

unidade, inclusive quando ela precisar ser desmontada. 

 

  

Figuras 78, 79, 80 e 81 – Uso e apropriação do entorno imediato e do próprio edifício. (Fonte: Maíra Cristo 
Daitx, fotos tiradas em 31/03/2016) 
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O conjunto, no entanto, é um dos mais consolidados da Holanda. A forma como foi 

concebido, cujos projetos da unidade e da instalação foram ambos feitos pela própria 

corporação, resultou em uma ocupação mais expansiva e, por consequência, uma 

maior apropriação por parte dos moradores. Os estudantes, que utilizam dos equipa-

mentos adjacentes às unidades habitacionais, costumam realizar suas reuniões nes-

ses espaços e nas áreas livres entre as unidades. 

 

Figura 82 – Imagem da lateral de um dos contêineres do conjunto de Amsterdam. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, 
foto tirada em 31/03/2016) 

Quando foi construído, localizava-se em uma área com destino industrial (segundo o 

zoneamento), considerada não valorizada devido à proximidade com o presídio muni-

cipal e à longa distância das linhas de transporte principais. Hoje, a área, que já conta 

com uma estação de metrô muito próxima, passa por um processo de renovação ur-

banística, com a construção de empreendimentos imobiliários residenciais e comerci-

ais, o que, por consequência, motivou o desmantelamento do conjunto. 
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Figuras 83 e 84 – À esquerda, área antes da locação das unidades. À direita, canal que divide o conjunto de 
unidades da TempoHousing e o presídio municipal. (Fontes: (a) keetwonenforsale.com (b) Maíra Cristo Daitx, 

foto tirada em 31/03/2016) 

Amsterdam é uma das cidades que menos possui áreas livres disponíveis para a 

construção de unidades habitacionais. Um dos reflexos dessa restrição são as cons-

truções de solo ocupável sobre a costa, recentemente aplicadas como parte do plano 

de habitação municipal para a supressão da demanda por moradia, por exemplo. Su-

as leis de zoneamento também têm sido revisadas para a disponibilização de novas 

unidades para venda individual e aluguel. O processo de transformação de áreas in-

dustriais em residenciais tem feito crescer o mercado de terras da cidade, impactando 

também os contratos de aluguel e concessão temporários para as unidades pré-

fabricadas móveis.  

  

Figuras 85 e 86 – Entorno das unidades TempoHousing, em transformação. À esquerda, empreendimento resi-
dencial em fase de construção; à direita, edifícios industriais remanescentes. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, fotos 

tiradas em 31/03/2016) 

A proposta de utilização temporária de espaços urbanos desocupados para a dispo-

nibilização de unidades de moradia estudantil sempre esteve em diálogo com os inte-

resses do mercado imobiliário convencional. Algumas áreas eram de propriedade das 
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próprias corporações habitacionais – mesmo que com outro “destino”, pela lei de zo-

neamento –, cujo valor da terra continuava a subir mesmo que ocupadas por edifícios 

temporários. O intuito, neste jogo, era extrair mais lucro sobre aquele pedaço de terra 

sem, necessariamente, aplicar-se muitos investimentos sobre ela, enquanto o proces-

so de especulação poderia continuar correndo em paralelo. Assim, quando o momen-

to se demonstrasse propício para um investimento permanente, as unidades poderiam 

ser facilmente removidas. 

Sobre isso, os moradores (estudantes) não possuem poder de interferência. Em al-

guns casos, como no das Spaceboxes, eles são relocados para edifícios permanentes 

próximos, administrados pela própria corporação. No caso das TempoHousing isso 

acontece de maneira diferente. Como a empresa dona do conjunto não administra os 

contratos de aluguel, o desmonte das unidades não irá resultar em uma relocação dos 

mesmos estudantes para outro local – logo, eles voltarão a buscar moradias dentro do 

mercado convencional. 

Na ocasião da visita ao conjunto, em março de 2016, uma das moradoras entrevista-

das disse que não tinha medo de morar ali, porque sabia que o contrato de ocupação 

temporária tinha sido renovado em 2015 (teoricamente, por mais 5 anos), o que garan-

tiria que ela completasse seu período de estudos com uma unidade para morar. Entre-

tanto, em maio deste mesmo ano, a empresa anunciou as unidades – e toda sua es-

trutura – à venda. 

Além do conjunto de Keetwonen, a TempoHousing possui outro edifício estudantil de 

containers, em Diemen (Amsterdam), com 250 unidades, e também opera com contai-

ners construídos para funcionarem como quartos de hotel, e outros modelos para 

abrigo temporário de trabalhadores. 

 

4.1.4 Os agentes viabilizadores e sua estrutura de operação    

 

As universidadesuniversidadesuniversidadesuniversidades não possuem, na maioria dos casos, nenhuma relação com a produ-

ção ou instalação dessas unidades. Elas só se envolvem no processo quando possu-

em espaços disponíveis para a instalação temporária das unidades, ou seja, operando 

como a parte dos “proprietários de terraproprietários de terraproprietários de terraproprietários de terra”.56 

                                                           

56 Segundo Mart, a política de mobilidade estudantil na Holanda possui algumas restrições. Como é um 
país pequeno, poucas pessoas têm direito de receber auxílio da instituição de ensino para o pagamento 
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As municipalidademunicipalidademunicipalidademunicipalidadessss, por sua vez, não têm a propriedade de quase nenhuma dessas 

áreas, que não são usualmente instaladas em área pública. Como dito anteriormente, 

após o Memorando de Habitação, ela passaram a poder usar as corporações habita-corporações habita-corporações habita-corporações habita-

cionaiscionaiscionaiscionais para direcionar a produção das unidades segundo seus interesses sociais e 

políticos. Como instituição pública, é responsável por definir os públicos-alvo de cada 

contrato, além de operar em paralelo nas discussões sobre a revisão dos planos de 

uso e ocupação do solo. 

Esse sistema de instalações temporárias de edifícios já faz parte das políticas urbanas 

usuais, na Holanda. Sua consolidação, no entanto, só foi possível porque eles possu-

em uma política habitacional distinta a do Brasil. Lá, quase todas as novas unidades 

habitacionais são de aluguel, pois é muito difícil a aquisição privada de uma residência 

– especialmente as chamadas "primeiras residências", para pessoas jovens ou estu-

dantes, a quem as habitações móveis são destinadas. 

Ou seja, o estoque de moradia costuma ser de propriedade de corporações habitaci-

onais ou empresas do ramo imobiliário, que as alugam – através de serviços terceiri-

zados ou não, a depender de cada caso – para uma demanda institucionalizada pelo 

município. No caso das unidades móveis, os moradores são escolhidos segundo o 

contrato de concessão de ocupação temporário, proposto pela própria corporação ou 

pelo proprietário da terra, sendo geralmente estudantesestudantesestudantesestudantes. Se o contrato não for renova-

do, as unidades devem ser deslocadas para outro local, podendo, inclusive, ser vendi-

das. Como nos conjuntos nenhuma unidade é particular, do morador, as pessoas que 

ali habitam passam por um processo de “despejo programado”, porque seus contra-

tos de aluguel são temporários e condicionais: no caso dos estudantes, segundo o 

período de estudos na universidade; e, no geral, segundo o contrato entre a corpora-

ção e o proprietário da terra. 

Como estas unidades habitacionais são removíveis, ou seja, são bens móveis, elas 

perdem seu valor ao longo do tempo (como um carro, por exemplo). As corporações 

evitam criar bancos dessas unidades, que são compradas e disponibilizadas para alu-

                                                                                                                                                                                     

de alugueis. Somente os estudantes que moram a mais de 1h30 de distância (por transporte coletivo) 
do campus onde irá estudar podem receber uma bolsa auxilio de aproximadamente 300 euros, para 
custeio de parte de seu aluguel. Os demais ou têm que fazer os trajetos diariamente (mesmo entre ci-
dades), ou devem custear o aluguel por conta própria. No caso dos estudantes estrangeiros, irá depen-
der do convênio entre as universidades ou entre os governos holandês e internacional. Como as habita-
ções temporárias geralmente são mais baratas, os estudantes que optam pagar o valor integral por 
conta própria, acabam procurando essas unidades para morar. A maioria delas possui listas de espera. 
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guel em pronta demanda57. O dinheiro para sua compra é fornecido, na forma de em-

préstimos, por um banco banco banco banco estatalestatalestatalestatal holandês58, e deve ser pago em um prazo de, no má-

ximo, 5 anos. 

Apesar de não passar por processos de especulação porque não estão atreladas à 

terra, a instalação das unidades sofrerá impactos, podendo ter sua vida útil encurtada, 

motivada por forças de remoção. Deve-se atentar que, nesses casos, a “especulação 

imobiliária” nunca foi algo a ser “combatido” pelas políticas habitacionais temporárias. 

Pelo contrário, ela acontece independentemente da instalação das unidades, o que faz 

com que esses contratos temporários sejam vantajosos, principalmente, para os pro-

prietários de terra. 

Segundo Lucas Duin, o representante das Spaceboxes, entrevistado nesta pesquisa, 

essa solução de habitações temporárias foi muito benéfica para os proprietários de 

terra, pois deu a eles a oportunidade de extração de lucros enquanto esperavam as 

alterações nas leis e a confecção dos projetos de edificações permanentes. 

 
Por exemplo, se você tem um pedaço de terra vazio no qual você não 
tem muita certeza do que construir, mas sobre o qual você quer tirar 
um lucro, então você instala essas unidades nele. E depois de 5 anos 
você pode tirá-las dali. Até lá seu novo empreendimento imobiliário já 
terá todas as plantas e aprovações do governo e, então, você pode 
começar a construir. 
(LUCAS DUIN, representante comercial das Spaceboxes, em entrevista 
realizada no dia 29/03/2016) 

 
4.1.5 O quadro atual destas edificações59 
 

A Holanda passa por um processo de grande fluxo de recebimento de refugiados. A 

problemática atual é a de criar habitações para todas estas pessoas, tirando-as dos 

campos de refugiados e de outras casas que lhes forneceram asilos temporários, para 

que sejam integradas à sociedade holandesa. O governo possui uma meta de dar 

                                                           

57 Funciona de maneira diferente ao banco de terras feito por empresas do ramo da construção civil, no 
qual a propriedade de “terras” é um fator crucial para sua valorização de suas ações na bolsa de valo-
res. 
58 Nenhuma das pessoas entrevistas soube me dizer qual era o banco que fornecia os empréstimos às 
corporações. 
59 As informações sobre o processo de agenciamento das unidades habitacionais na Holanda foram 
retirados destes websites: OPNIEUW THUIS (ONG que recebe refugiados) <opnieuwthuis.nl>, VNG 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Associação de Municípios Holandeses) <vng.nl>; e 
UnitBank <unitbank.nl> / <flexwonenarbeidsmigranten.nl> 
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aproximadamente 30.000 vistos de residência permanente até 2016, impactando, por 

consequência, a produção habitacional. 

O problema de moradia estudantil foi quase 100% sanado 10 anos após a declaração 

da crise habitacional, em 2002. No entanto, com essa retomada da discussão sobre 

novas demandas habitacionais, o mercado de unidades temporárias voltou a crescer. 

As empresas fabricantes destas tipologias criaram o "Unitbank", um banco de dados 

de empresas que trabalham com casas modulares e instalações temporárias internas 

para edifícios já construídos, de modo a ampliar a divulgação de seus produtos. O 

banco inclui objetos edificados para estudantes, trabalhadores temporários, refugiados 

e outros públicos-alvo. A maioria das unidades é oferecida sem um "lote" e o compra-

dor deve procurar um local viável para a sua instalação. As municipalidades, através 

de suas corporações, também podem comprar unidades para instalação em seus lo-

tes vazios ou para ocupação temporária de lotes ou edifícios privados, a fim de acele-

rar a supressão da demanda. 

Estas unidades podem ser financiadas por entidades privadas e reutilizadas após o 

período de operação (o que não configuraria, segundo seus as agências locais, um 

gasto desperdiçado). Os demais gastos com infraestrutura, alugueis, taxas de compra 

e venda, instalação e montagem poderiam ser acertados entre a corporação e a muni-

cipalidade, ou através da cobrança de taxas sobre os próprios moradores. 

Junto ao “Unitbank”, as cooperativas criaram um banco de dados também sobre imó-

veis vazios, o “Vastgoedbank”, para habitações flexíveis, e de imobiliárias, para sua 

manutenção, as “Woningbeheeders”. Nessas plataformas, os proprietários de imóveis 

vazios podem disponibilizá-los para locação temporária, e já contatar uma empresa 

responsável pela administração do empreendimento temporário. O foco, atualmente, é 

o de moradia para trabalhadores imigrantes (parte do processo de integração à socie-

dade). 

Devido à urgência na supressão da demanda de habitação, estas unidades podem ser 

consideradas uma medida paliativa necessária até que seja realizada a construção de 

imóveis permanentes (o que pode durar, pela legislação local, até 10 anos). 
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4.1.6 Particularidades e consequências de sua implantação 

 

Retomando a hipótese de que a tipologia arquitetônica móvel não estaria ligada a 

comportamentos “nômades” contemporâneos, pode-se afirmar que, também nestes 

casos analisados, ela continua se demonstrando pertinente. Como fora observado, as 

unidades geralmente não são de propriedade do morador, que não a carrega consigo, 

sendo sua mobilidade condicionada, então, pelas transações comerciais feitas entre 

empresas ou pela realização de novos contratos temporários de uso e ocupação do 

solo holandês. 

Entretanto, a implantação destas unidades móveis no território pode viabilizar e “agili-

zar” o rompimento de vínculos territoriais e espaciais, devido à maneira com que os 

ciclos são estabelecidos. A produção e aplicação dessas unidades não "efemeriza", 

por si só, as relações com o espaço, mas ao observar-se uma legislação urbana es-

pecífica para usos temporários, pode-se dizer que a temporalização dos espaços das 

cidades tornou-se institucionalizada. 

Em ambos os casos estudados, as unidades são destinadas majoritariamente ao abri-

go temporário de pessoas: nas TempoHousing de Amsterdam, o estudante holandês 

só pode ficar durante o período de estudos, e não pode atrasar seu curso; nas Space-

boxes de Eindhoven, o estudante, necessariamente estrangeiro, só pode permanecer 

durante o período de seu intercâmbio. Ou seja, as unidades possuem uma alta rotati-

vidade de moradores, imposta pelas regras de sua utilização. 

As regras de escolha dos usuários é bem clara e restrita: destina-se somente a estu-

dantes, e com algumas exceções, à moradia de baixo custo e emergencial (com a in-

tervenção do interesse governamental). Este processo de organização socioespacial 

induzida estigmatiza, de certa forma, esta tipologia, a alguns grupos sociais. Seu "direi-

to" de morar nestes edifícios específicos é, na verdade, a única opção financeiramente 

viável. 

O que é contraditório neste discurso, é que toda a carga de intercâmbio cultural asso-

ciada à mobilidade, ou fluxo, de pessoas não se reproduzem conceitualmente na mo-

radia móvel – de fato, elas recebem pessoas de todo o mundo (sejam estudantes es-

trangeiros, ou refugiados), mas também engessam os fluxos, não por uma estaticida-
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de formal (de fato, algumas delas se movem no espaço e território), mas devido às 

limitações práticas e sociais às quais são submetidas. 

Este conjunto de normas – neste caso, que rege o uso temporário do solo – torna o 

espaço alvo de muitas forças de controle: o município, as corporações, os proprietá-

rios do imóvel e as administradoras das instalações. Assim, as normatizações espaci-

ais minimizam o surgimento de formações/criações espaciais espontâneas, multicultu-

rais e inclusivas, que se agravam devido à iminência próxima de seu rompimento. 

No entanto, vale ressaltar que seria errôneo concluir que esses espaços são inaptos a 

tais heterogeneidades. 

No caso das TempoHousing, observam-se ocupações espontâneas dos espaços en-

tre os prédios. Poder-se-ia dizer que, paradoxalmente, é a própria homogeneidade do 

conjunto que estimula um senso de comunidade para aquele espaço, possibilitando 

que se faça uma expansão ou extrapolação de usos privados para além do espaço da 

moradia. 

Acredita-se que a implantação das unidades (em formato U – que possibilidade espa-

ços vazios mais “reservados”), além da associação com outros equipamentos tempo-

rários ligados a elas (uma quadra de esportes, restaurante/bar, mercado, agência 

imobiliária, etc.), da produção conjunta do projeto de instalação e do modelo das uni-

dades (feita pela mesma corporação) e do fato de serem muitas unidades agrupadas 

(é considerada uma “cidade-container”), fez com que este conjunto demonstrasse 

mais traços de formas de vida urbana e uma imagem mais "consolidada", mesmo que 

isso não tenha significado sua permanência temporal. 

As Spaceboxes de Eindhoven, ao contrário, pareciam não ter nenhuma relação com o 

entorno imediato. Não havia espaços de convívio ou sinais de apropriação externa às 

unidades – nem nos corredores. Os bancos no "quintal" estavam voltados para as gra-

des que separam o conjunto do parque linear logo atrás dos edifícios. Sua presença 

parecia indicar uma situação muito mais temporária do que a das TempoHousing, fato 

comprovado pela construção do edifício estudantil logo ao lado, em vias de finaliza-

ção, que iria receber os atuais moradores das Spaceboxes60. Na outra face, se volta-

vam a estacionamentos e a um terreno vazio sem utilização, fazendo o conjunto pare-

cer um "estacionamento de casas", similar ao de “carros” de seu entorno. Parte disso é 

                                                           

60 No segundo semestre de 2016, as unidades já tinham sido desinstaladas. 
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resultado da forma com que os agentes dialogam entre si – o arquiteto ou designer 

não possui relação direta com o projeto de ocupação, realizando as atividades de 

concepção em partes, e segundo o pedido das corporações, não participando de todo 

o processo de implantação. 

Num contexto de ocupação socioespacial induzida também se torna importante ques-

tionar quais foram as bases socioculturais para a reprodução deste tipo de arquitetura: 

se seria a mudança sobre o que é o "morar" contemporâneo – supostamente mais vol-

tado ao valor de uso das unidades como moradia (móveis ou imóveis) –, ou seja, no-

vas formas de habitar a cidade – a priori; ou se seria o fato dela ser a única opção rá-

pida e viável para se atender a uma demanda habitacional quantitativamente impac-

tante, que fez com que estes modelos de moradia tornassem-se símbolos de um "esti-

lo de vida". 

Do primeiro questionamento, é possível afirmar que esse “morar” contemporâneo na-

da tem a ver com a produção de arquitetura móvel. Ele acontece independentemente 

da produção de uma tipologia especifica, e isso pode ser visto, na Holanda, a partir da 

grande participação dos alugueis nas formas contratuais e institucionalizadas de mo-

radia. Ou seja, o fluxo de pessoas entre distintas moradias, de tipologias diferentes ou 

não, é mais viável quando há um desprendimento maior do sujeito em relação ao obje-

to e normativas temporárias de uso e ocupação que auxiliam e incentivam este com-

portamento. 

Segundo De Jong, o fato de as moradias serem de instalação temporária em relação 

com a terra não tem nenhuma relação com os “estilos de vida” de seus moradores, 

neste caso, os estudantes. “Eles também têm esse tipo de comportamento [mobilida-

de habitacional] morando em flats ou apartamentos, devido ao tipo de contrato de 

aluguel que possuem, que é temporário”. Muitas vezes os edifícios permanecem em 

um mesmo local por um tempo maior do que os ciclos estudantis (5 anos), demons-

trando que a razão de serem temporários está muito mais atrelada a uma problemática 

urbana e uma lógica rentista do que uma referência a comportamentos socioculturais. 

Valorizar o “uso” do espaço, enquanto espaço de “morar” implica dois fatores: utilizar-

se de espaços não destinados à moradia para tal fim, buscando-se uma alternativa 

viável para uma necessidade e direito humano; e uma inviabilidade de participação em 

processos de especulação imobiliária de pequeno porte, através da propriedade pri-
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vada individual como investimento de capital61. Este conflito entre “necessidade versus 

interesse” fez com que algumas prioridades fossem estabelecidas: uma vez inviável o 

acesso à moradia através da propriedade privada, supre-se uma necessidade e direito 

de moradia através da concessão de usos temporários – o que preserva a propriedade 

privada dos grandes proprietários de terra e das corporações – através do aluguel do 

espaço vazio (terreno) e do espaço construído (as unidades habitacionais).  

É claro que, dentre os usuários destes espaços, existem pessoas que apesar de terem 

capital necessário para investir em um imóvel, preferem pagar alugueis e manter sua 

liquidez financeira, ou ocupar espaços como forma de manifestação política, mas isso 

é minoritário. Como dito, a maioria dos moradores destas unidades são os chamados 

starters (pessoas jovens que buscam pela primeira vez morarem sozinhos) ou pessoas 

que recebem auxílios do governo para pagar o seu aluguel (“aluguel social”, destinado 

a pessoas de baixos rendimentos, e refugiados) – ambos com pouca rentabilidade 

financeira62. 

Assim, não é possível afirmar que essas moradias temporárias fazem parte de um “es-

tilo de vida”, nômade ou qualquer outro, – ao menos não no caso holandês –, mesmo 

que, devido ao processo de ocupação socioespacial induzida, sejam facilmente asso-

ciados a um determinado grupo social. Para eles, esta é a única forma de habitação 

viável. 

Porém, não se pode negar o outro lado, resultante da produção e ocupação em mas-

sa desta forma tipológica arquitetônica/urbana de edificações móveis em terrenos com 

contrato temporário de uso e ocupação do solo. Uma vez consolidada no sistema ha-

bitacional holandês, elas modificaram o espaço urbano, criando uma alternativa à or-

dem anteriormente vigente, demonstrando uma solução particular e local a um pro-

                                                           

61 A manutenção da propriedade imobiliária na mão das corporações pode ter efeitos benéficos, como 
um poder maior do Estado sobre o controle e destino do conjunto de unidades habitacionais construí-
das, que pode definir edifícios para alocação emergencial ou de destinação social, por exemplo; mas 
também pode ter efeitos controversos, quando este Estado, ao invés de priorizar esses usos sociais, se 
alinhar mais com o mercado imobiliário, permitindo despejos e relocações recorrentes. A propriedade 
individual, apesar de ser utilizada, em alguns casos, como bem especulativo individual, é um dos pou-
cos bens que garantem maior segurança de moradia, num contexto político econômico que valoriza 
muito a propriedade privada. Políticas que incentivam as locações, para garantir o direito à moradia aos 
locatários, devem ser extremamente atentas às flutuações do valor de mercado e à natureza de seus 
contratos para que não se configurem como mais uma forma de flexibilização para remoções.  
62 Nos dois casos, moradores afirmaram que as vantagens de se morar nessas habitações era o preço 
dos alugueis (350 euros no caso das Tempohousing e 600 euros no caso das Spaceboxes - mais bara-
tas do que outras opções),. 
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blema que é global (falta de moradia e acesso aos centros urbanos), e cuja legisla-

ções similares podem ser vistas outras cidades europeias. 

Esta maneira de solucionarem-se problemas emergenciais de habitação mantém-se 

como um mecanismo crucial das políticas públicas em todas as esferas holandesas 

de aplicação (municipal, regional e nacional), demonstrados pela permanência de al-

gumas unidades, mesmo após 15 anos do início de sua implantação. Sua movimenta-

ção pelo território mostra, também, que como nicho de mercado, ele continua sendo 

lucrativo. 

Uma politica habitacional que insere aspectos temporais na discussão urbana sobre o 

espaço fez com que houvesse uma reestruturação nas cadeias produtivas e criativas, 

que passaram a contemplar materiais mais leves, resistentes, de dimensões transpor-

táveis, desmontáveis (design for disassembly), etc., para a realização e concreção de 

seus projetos. Assim, esta transformação conjunta motivada por iniciativas políticas, 

urbanas e empresariais, fez com que a própria sociedade holandesa adaptasse suas 

formas de se relacionar com o espaço da moradia, seja fazendo parte deste processo, 

ou aceitando-o. 

 

4.2 A arquitetura móvel brasileira e sua desvinculação com o urbano. O ca-
so MiniMOD 
 

Inicialmente, a incipiência característica da produção de edificações móveis em territó-

rio brasileiro demonstrou-se como uma barreira para o desenvolvimento da pesquisa, 

posteriormente suscitando a possibilidade de novas perspectivas sobre o objeto empí-

rico. 

Desde seu início, em 2013, a pesquisa pôde identificar um único exemplo de arquitetu-

ra móvel recente que tivesse impactado os círculos de discussão sobre Arquitetura e 

Urbanismo: o MiniMOD. Nesta época, muitos outros exemplos estavam sendo divul-

gados em mídias internacionais, similares à proposta brasileira, abordando em seus 

discursos “estilos de vida” mais “nômades”, “mínimos”, de “refúgio”, sempre apontan-

do para um afastamento das “más” qualidades de vida em núcleos urbanos63. Repre-

                                                           

63 Esse afastamento, no entanto, não é exclusividade da tipologia em questão, também pelo contrário, já 
são representativas, principalmente no Brasil, do grande crescimento de projetos de arquitetura – espe-
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sentavam objetos isolados na paisagem, projetados por escritórios de arquitetura com 

certo reconhecimento nacional, feitos sob uma demanda pontual (não eram produzi-

dos em massa), e destinados a um nicho de mercado mais “luxuoso”. Seu preço era 

maior do que outros exemplos de moradia pré-fabricada móvel encontrados à venda, 

não se configurando como “primeiras moradias”. Pelo contrário, destinavam-se a um 

perfil socioeconômico com rendas intermediárias ou altas, de pessoas que já possuí-

am a propriedade de um pedaço de terra, sendo a edificação móvel utilizada como 

uma alternativa de moradia – principalmente como casas de veraneio (fim-de-semana) 

ou quartos de hotel. 

   

Figuras 87 e 88 – À esquerda, capa da revista Bamboo, edição de novembro de 2015. À Direita, chamada do 
Fórum realizado pela revista para discussão dos projetos apresentados. (Fontes: (a) bamboonet.com.br; (b) 

bamboolab.net.br) 

O objeto em estudo, no entanto, continuou a progredir nacionalmente. Em Novembro 

de 2015 a “Bamboo”, revista de Arquitetura e Design, convidou 18 escritórios de arqui-

tetura brasileiros para que criassem desenhos de “casas nômades” que seriam expos-
                                                                                                                                                                                     

cialmente os mais divulgados – construídos em condomínios de luxo afastados das metrópoles e/ou de 
outros centros urbanos, locais ou regionais. 
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tos em um evento de sua organização, “Bamboolab: A Casa em Mutação – Fórum de 

Arquitetura e Design”, e publicados em uma edição especial sobre o tema. 

  
Figuras 89 e 90 – À esquerda, projeto vencedor do bamboolab, do escritório FGMG. À Direita, proposta distó-

pica para habitações móveis na lua, do escritório MK7 (o mesmo que também produz casas para a Fazenda 
Catuçaba). (Fontes: (a) pinterest.com; (b) bamboostore.com.br) 

Assim, pode-se evidenciar que o objeto empírico estudado estava se desenvolvendo 

concomitantemente à pesquisa, com significativos avanços dentro da escala nacional, 

incluindo-se a ampliação da discussão para além de casas individuais isoladas na 

paisagem, mas ainda muito restritas à sua formalidade, com poucos questionamentos 

sobre suas reais interações com o espaço urbano. Além disso, nenhum outro exemplo 

concreto foi registrado, mesmo que este [o MiniMOD] tenha ampliado seu número de 

unidades produzidas – inclusive, fora de propostas “prototípicas”. 

Para que essa realidade da “arquitetura móvel” fosse mais bem entendida em território 

nacional, realizou-se, então, uma entrevista semiestruturada com o arquiteto Luciano 

Andrades, do MAPA_Arquitetura, escritório responsável pelo projeto das MiniMODs – 

hoje, com três modelos construídos. O tópico a seguir, portanto, discorre e analisa 

criticamente alguns aspectos sobre a inserção desta unidade no espaço concreto, 

mesmo que fora de núcleos urbanos. 
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4.2.1 MiniMOD. Particularidades e consequências de sua implantação.64 

 

O escritório MAPA é especializado em projetos residenciais e trabalha com pré-

fabricados em suas propostas. Seu perfil de atuação está direcionado a residências de 

veraneio localizadas, geralmente, em locais isolados de centros urbanos. A primeira 

MiniMOD foi um protótipo feito para teste de uma solução alternativa de instalação e 

construção de unidades residenciais, específicas para regiões de difícil acesso. 

Pouco antes de seu surgimento, o escritório havia tido problemas em outro projeto, 

pensado com um sistema de peças pré-fabricadas. Na ocasião, o custo da mão-de-

obra especializada na montagem destes sistemas construtivos inviabilizou sua criação. 

Como a maioria de seus projetos já era realizada em localidades com a mesma carac-

terística, esse problema começou a tornar-se recorrente. Foi quando eles decidiram 

testar um sistema estrutural que poderia servir de base para a concepção de residên-

cias modulares e que minimizaria o deslocamento das equipes de construção até os 

locais de implantação. A confecção de um modelo que pudesse ser totalmente cons-

truído dentro de uma indústria também facilitaria a chegada de materiais e o acompa-

nhamento da obra. 

 

Figura 91 – Primeira versão da MiniMOD. Esta casa foi um protótipo financiado pelo escritório como forma de 
teste de um sistema construtivo pensado para ser transportado para locais de difícil acesso. (Fonte: ma-

paarq.com/mod-mini-mod) 
                                                           

64 Antes de iniciar-se a leitura deste tópico, é necessário apontar que este pedaço da pesquisa não terá 
o mesmo grau de desenvolvimento da tipologia holandesa. A MiniMOD foi incluída na pesquisa porque 
surgiu a oportunidade, no fim da pesquisa, de uma conversa com o escritório. Optou-se por dar a ela 
um tópico específico neste capítulo porque considerou-se importante o estabelecimento de contrapon-
tos com contextos nacionais, evidenciando ainda mais o quanto essa produção possui múltiplas possi-
bilidades de aplicação, inclusive com objetivos e amarrações socioculturais bem diferentes. 
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Assim sendo, a MiniMOD surgiu como uma decisão tomada baseada nas etapas 

construtivas da edificação. Sua mobilidade não foi pensada como representativa de 

um “estilo de vida”, mas sim, como necessidade técnica para a viabilização de proje-

tos em locais remotos e de difícil acesso. 

Luciano Andrades, um dos concebedores do projeto, afirma que o modelo não foi 

pensado para ser trocado constantemente do local, mesmo que isso pudesse ser op-

tado pelo morador. 

 
A gente sempre fala que [a instalação] é reversível, obviamente. Por 
exemplo, agora, a gente tá trazendo o protótipo de volta. O problema é 
que nesse processo, provavelmente, algum elemento tenha que ser 
corrigido, como, por exemplo, a manta que faz a impermeabilização 
[...] quando a gente tirar o MiniMOD de lá, vai ter que cortar... Talvez 
alguma coisa da fachada tenha que ser corrigida também, mas isso é 
o de menos... Mesmo com os problemas, é muito simples de se fazer 
isso [o deslocamento]... Não é uma coisa difícil, entende? [...] se a 
pessoa, por exemplo, colocar [a casa] num local e, depois de um tem-
po, encontrar outro [local]... Se ela tiver interesse de trocá-la de lugar, 
ela pode levá-la... Ou vender, talvez... O problema é que se tem um in-
vestimento necessário para cada local, como as fundações... É preciso 
fazer com que essa estrutura fique fixa no local, por exemplo. Além 
disso, tem toda a parte de instalações hidráulicas, elétrica... Tudo isso 
tem um custo... Se eu levo a casa, essas coisas eu não consigo levar... 
Ou seja, não é algo que eu possa entender como um trailer, que a ca-
da tanto [de tempo] eu posso ir trocando de lugar... Se eu tiver três ter-
renos eu deixo no verão aqui, no inverno lá... Não, não...  Não foi pen-
sado para isso. 
(LUCIANO ANDRADES, arquiteto do escritório MAPA_Arquitetura, um 
dos concebedores da MiniMOD, em entrevista realizada no dia 
21/07/2016) 

 

Ou seja, o comportamento espaço-temporal dessa unidade foi pensado para ser per-

manente, mesmo que haja a possibilidade de sua transferência de local, esse não é 

seu objetivo principal. 

Por outro lado, o comportamento dos moradores dessas unidades – representados 
pelos novos projetos concluídos em 2016 –, são cíclicos. Por serem residências de 
veraneio, serão utilizadas de maneira temporária e recorrente, operando como pontos 
de parada nos fluxos humanos já identificados anteriormente65. Sua inserção espacial 
(afastada de centros urbanos), inclusive, é o principal fator motivador destes mesmos 
fluxos, ao propiciar experiências espaço-temporais completamente distintas das viven-
ciadas no espaço-tempo da cidade. Não obstante, os arquitetos associam este projeto 

                                                           

65 Ver o primeiro capítulo: Cidades e Sociedades de Fluxo. 
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a uma “reconexão” com a “paisagem”, entendida aqui como o meio ambiente natural 
e intocado.  

Dessa forma, pode-se considerar que este projeto (e outros similares a este) faz parte 

de um processo de “colonização seletiva” de porções do território, motivado por forças 

“repulsivas” aos centros urbanos que já ocorre há tempos com unidades estáticas. 

Mesmo que o movimento cidade-campo de fins de semana não seja uma especifici-

dade de classes socioeconômicas mais altas, a “seletividade” se mostra presente 

quando essas experiências espaço-temporais “não urbanas” são realizadas em me-

gacondomínios rurais, principalmente nas regiões metropolitanas de grandes capitais, 

como São Paulo. O acesso à propriedade destes, geralmente próximos a áreas de 

preservação ambiental é extremamente restrito, e sua intocabilidade e a homogeneiza-

ção do conjunto são garantidas por formas de controle. O parcelamento da terra ge-

ralmente é feito em glebas maiores e não divisíveis, a “qualidade” da paisagem é pre-

servada através de unidades habitacionais removíveis (caso haja futuras proibições de 

ocupação dessas áreas ou interferências nas visuais), e a sensação de “vizinhança” é 

garantida através da restrição dos potenciais compradores. 

No caso da MiniMOD, os dois exemplos vendidos para clientes foram instalados em 

um condomínio rural, chamado Fazenda Catuçaba, lançado em 2014, na zona rural de 

São Luís do Paraitinga – SP. Dentro dele, só podem ser construídos projetos de escri-

tórios selecionados (MK7 e MAPA), sendo todos modulares. É direcionado para um 

público estrangeiro, cujo website, inclusive, foi primeiramente lançado em inglês. O 

conjunto compreende um hotel, uma pousada, unidades habitacionais de luxo e espa-

ços para instalações artísticas. O site ainda informa: “Devido ao número pequeno de 

terrenos disponíveis e à necessidade dos proprietários se identificarem com o conceito 

do local, os compradores potenciais precisam ser acreditados pela Fazenda Catuça-

ba”66 (grifo nosso). 

                                                           

66 Ver: http://www.casasdecatucaba.com.br/como-funciona/#terrenos (acesso em 21/09/2016). Durante 
a entrevista, Andrades também afirmou que isso é uma característica (negativa) do projeto: o problema 
é que essa fazenda trabalha dentro de uma ideia de um público muito exclusivo, muito voltada para o 
público estrangeiro. As coisas não são tão comerciais, entende? Eles não vendem pra qualquer um que 
chega lá... O valor é meio caro, sabe? É tudo muito especial... 
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Figuras 92, 93 e 94 – Acima, planta com a divisão dos terrenos do empreendimento Fazenda Catuçaba, locali-
zado em São Luís do Paraitinga - SP. Abaixo, as duas casas construídas dentro do condomínio. Observa-se que 

nas imagens nenhuma outra edificação é vista em seu entorno (Fontes: (a) casasdecatucaba.com.br; (b) e (c) 
instagram.com/minimodprefab) 

No entanto, Andrades afirma que mesmo o projeto tendo sido um dos escolhidos para 

instalação dentro do conjunto, ele não teve muitos compradores. Além da crise eco-

nômica que afetou o setor imobiliário e construtivo dos últimos anos, uma das maiores 

dificuldades no Brasil, segundo ele, está na aceitação dos conceitos que a unidade 

propõe: 
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Eu te diria que, primeiro, existe uma restrição maior, mas não tanta, em 
relação à questão da pré-fabricação. Ela é algo que ainda soa um 
pouco negativa porque, pelo menos aqui no Brasil – ou, pelo menos 
aqui no Sul –, ela foi muito mal gerida. Foi para um caminho de casas 
sem grandes confortos, com uma estrutura muito precária, quase que 
provisórias... Dos casos que a gente investigou foram poucas as em-
presas que se dedicaram a fazer algo com um pouco mais de quali-
dade. Isso acabou atrapalhando muito... Acabou criando uma imagem 
muito ruim para pré-fabricação, principalmente em madeira. [...] A gen-
te nota, também, que tem muita gente que gosta do projeto, mas 
quando a gente começa a falar que tem 45m², elas dizem: “Ah, pois é, 
eu acho um pouco pequena e tal...” Ou seja, tem mais a ver com o es-
tilo de vida, entende? Uma casa desse tamanho realmente te impõe 
um estilo de vida diferente. Um estilo de vida de ter-se o mínimo, de 
não acumular muita coisa, de conviver num espaço de dimensões re-
duzidas... Isso, pra mim, é o grande desafio, depois de passado o 
problema da crise... As pessoas ainda querem ter uma área maior, 
imaginam que nesse espaço vão se sentir um pouco confinadas... Es-
se, pelo menos, é o feedback que a gente tem notado em algumas 
pessoas.  
(Ibidem) 

 

Como foi mostrado anteriormente nos casos europeus, atualmente há uma tendência 

na pré-fabricação de unidades habitacionais mais semelhantes às convencionais, a fim 

de quebrar-se com o estigma de que esta tipologia estaria atrelada a grupos sociais 

específicos (estudantes, refugiados, etc.). 

No Brasil, entretanto, o estigma é outro: a de que essas unidades estariam atreladas a 

uma condição de “temporariedade” – igual a dos casos internacionais, mas que, aqui, 

possui uma conotação negativa. De Jong, durante a entrevista, observou que, no Bra-

sil, essa tipologia é considerada uma construção “intermediária”, ou seja, pensada 

como solução de curto prazo, não “definitiva”. Essa “indefinição” de sua permanência, 

sua “provisoriedade”, segundo Andrades, estaria usualmente atrelada a uma menor 

qualidade do espaço construído, uma “precariedade” das construções fornecidas. 

Em ambos os casos, a atual mudança dos aspectos formais da construção pré-

fabricada buscou legitimar uma imagem de “permanência”, mesmo que isso não alte-

re, necessariamente, os comportamentos de mobilidade do próprio objeto. 

Sobre o segundo ponto que Andrades aborda, pode-se dizer que a arquitetura móvel 

recorrentemente está atrelada à formação pequenos espaços, pois isso é uma condi-

ção para a sua própria mobilidade – sem que seja pequena (ou modular), a casa (ou 

as peças), não poderia ser transportada até o local de instalação. No caso da Mini-
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MOD, que é composta de módulos, o projeto não está, necessariamente, atrelado a 

este conceito, pois podem ser feitas combinações, fazendo com que a área seja defi-

nida pelo cliente. 

Assim sendo, morar em um projeto de arquitetura móvel não significa, diretamente, 

morar em uma “minicasa”, e não está necessariamente atrelado a mudanças no “estilo 

de vida” para o indivíduo que a comprar. O problema, neste caso, é seu custo de fa-

bricação. No caso da MiniMOD, ele é superior a uma construção convencional, por 

contemplar mobiliário e instalações já embutidos, adaptados especificamente para sua 

condição de mobilidade, e por exigir mão-de-obra mais especializada, pouco disponí-

vel aqui no Brasil. 

O preço da unidade irá variar de acordo com a escolha dos módulos, pois cada um 

possui um preço de construção. As casas da Fazenda Catuçaba custaram em torno 

de 260 mil reais67, compostas por um módulo de área úmida (banheiro e cozinha), e os 

demais de áreas secas (dormitórios, varanda, sala de estar...), totalizando 5 peças. 

Como cada módulo tem uma medida de 3 x 3m, o preço do metro quadro desta casa 

(45m²) ficaria em torno de 6 mil reais. Comparativamente a uma construção convenci-

onal (sem mobiliário e outras peças), seu valor se assemelha a construções de alto 

padrão. Ou seja, caso o comprador queira uma casa convencional, de 100m², neste 

sistema construtivo, ela custará quase meio milhão de reais, sem contemplar um es-

paço de sua instalação (o custo da terra). 

Além disso, há outro fator crucial em relação ao acesso a esse tipo de moradia: o fi-

nanciamento. Hoje, no Brasil, o financiamento da construção de novas moradias está, 

necessariamente, atrelado à propriedade da terra – ou seja, não é possível adquirir-se 

empréstimos para a construção de edificações, móveis ou não, sem que se tenha a 

propriedade de um lote ou terreno. Mesmo quando o devedor possui essa porção de 

terra, o projeto financiado deve ser analisado pelo banco, o que pode esbarrar em limi-

tações normativas (materiais, sistemas de instalação, etc.). Logo, uma das poucas 

alternativas que restam é o custeio pleno e em prazo reduzido do valor da edificação 

pelo comprador, direto com a fábrica ou o escritório projetista, o que reduz drastica-

mente o acesso a construções como essas, pela necessidade de grande dinheiro em 

caixa. 
                                                           

67 Não foi possível informar se este valor contempla os custos com transporte, fundação e instalações in 
loco. 
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Este problema legislativo-financeiro não é específico do Brasil. Nos EUA, o uso de re-

boques (caravans) e trailers, por exemplo, como moradia, tem funcionado como uma 

alternativa habitacional livre de hipotecas – e assim, impossibilitadas de receber finan-

ciamentos imobiliários. É comum lá algumas casas pré-fabricadas compactas recebe-

rem rodas para que possam se adequar à legislação de bens móveis, mesmo que fi-

quem “estacionadas” permanentemente, sobre terrenos próprios ou alugados (cam-

pings especializados no recebimento de veículos e estruturas habitacionais móveis). 

Recentemente, no Brasil, tornou-se possível adquirir-se financiamento para essas ca-

sas sobre rodas. Esses exemplos são regulados pelo Departamento de Trânsito 

(DETRAN), não se relacionando a qualquer tipo de legislação habitacional nacional, 

estadual ou municipal. Na Holanda, por exemplo, isso opera de maneira diferente, pois 

as unidades móveis são reguladas pelo Departamento de Habitação; já nos EUA, o 

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano é responsável por separar os 

bens móveis e imóveis para uso residencial, contemplando ambas as categorias. 

As MiniMODs possuem outra peculiaridade: seu material. Ele é feito com um sistema 

chamado CLT (Cross Laminated Timber), ou Laminado de Madeira Cruzada, que ainda 

não possui uma normativa técnica específica. Como o material ainda não é aprovado 

por lei, não possui regulação de normas contra incêndio, estruturais, etc., não poden-

do ser considerado no orçamento enviado para a aquisição do financiamento.  

Isso, por consequência, irá refletir em outra questão: qualquer objeto construído por 

este sistema não está apto para ser implantado dentro do perímetro urbano, para mo-

radia ou outro uso, de forma permanente. Assim sendo, o projeto de uma unidade nes-

te sistema, caso fosse implantado em áreas urbanas, deveria contemplar a possibili-

dade de “remoção”, recebendo autorizações temporárias de instalação, da mesma 

forma que stands de eventos, etc. 

Atualmente, as unidades existentes operam no que Andrades chama de “área cinza”. 

A legislação urbana para áreas rurais costuma ser muito mais branda na fiscalização 

ou aprovação de edificações. O mesmo acontece, segundo o arquiteto, nos Estados 

Unidos, onde a aprovação da unidade em áreas rurais (áreas gris) dependerá das es-

pecificidades e normativas locais, podendo ser validada, dependendo de cada caso. 

Assim, além do fato de que as MiniMODs já eram direcionadas a um público-alvo que 

possui residências de final de semana (geralmente localizadas em áreas rurais), as 
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restrições normativas, legislativas e financeiras as impedem de serem implantadas em 

maior escala e na cidade, fazendo com que sejam sempre vistas em situações isola-

das, longe dos núcleos urbanos. Pode-se, além disso, acrescentar o fato de cada vez 

menos se encontram terrenos vazios em áreas centrais disponíveis para a construção 

(ou instalação) de novas moradias, principalmente as unifamiliares ou individuais. 

Andrades conta que a única proposta de projeto com MiniMODs em áreas urbanas 

veio do setor hoteleiro, mas que ela não se concretizou. Esta demanda comercial tem 

crescido porque a tipologia móvel é um caminho para construções em larga escala – 

necessária para quartos de hotel – e com rapidez de produção, o que poderia aumen-

tar seu “custo-benefício”. Para esse setor específico, entretanto, a proposta modular 

não seria a melhor solução, pois não haveria a necessidade de customização, nem de 

ampliação das unidades. Para tanto, eles começaram a desenvolver unidades ainda 

menores (tinyhouses), do tamanho de um ou dois módulos da MiniMOD. Essa propos-

ta, inclusive, visava adequar do projeto a medidas ainda mais compactas para que 

pudessem ser transportadas dentro de contêineres, com foco na exportação. 

 
Figura 95 – MiniMOD Tinyhouse. Segundo a marca, elas poderiam ser utilizadas para glampings, termo utili-

zado para campings de luxo. (Fonte: minimod.com.br) 

Através deste exemplo, é possível afirmar que a produção de unidades habitacionais 

móveis no Brasil está fortemente atrelada a suas vantagens construtivas e à indústria 

de pré-fabricação, e completamente desvinculada de estilos de vida factualmente nô-

mades, não operando como extensão do corpo de seu morador. Este, entretanto, faz 
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parte de um grupo de indivíduos altamente mobilizados que, se utilizam dessa arquite-

tura, para ampliar suas formas de apropriação para regiões antes inatingidas, fazendo 

com que a tipologia participe de uma espécie de processo de “colonização seletiva”, 

cuja “mobilidade” funciona como qualidade minimizadora de potenciais conflitos (le-

gislativos ou da imagem da paisagem). Sua desvinculação do urbano está relacionada 

a fatores sociais, relativos ao público-alvo (mais elitizado, que possui ciclos espaço-

temporais divididos entre moradias de trabalho e moradias de lazer), e também a res-

trições legislativas (principalmente financeiras) e técnicas (industriais), que impossibili-

tam que a tipologia móvel torne-se uma alternativa mais barata ou mais acessível à 

população como um todo.  

Como ainda está em processo de desenvolvimento, sua operação dentro do espaço 

concreto das cidades não é tão visível, apesar de já possuir registros de impacto sobre 

o setor da construção civil industrial que, por consequência, exerce influência na trans-

formação e adequação dos conjuntos de normativas arquitetônicas e urbanas. Sua 

participação, apesar de não ser hegemônica, já é peça fundamental para iniciar-se 

uma discussão sobre novas formas de produção da cidade e novas formas de habitar.
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I. Sedentarização e deslocamento de edificações 
móveis 
A não formação de experiências nômades de morar, o refor-
ço de relações espaço-temporais transitórias e efêmeras e a 
cooperação com processos hegemônicos de produção do es-
paço 
 

Acreditando que o espaço urbano é composto de elementos que possuem, em seu 

conjunto e individualmente, temporalidades distintas, observou-se, ao longo destes 

capítulos, que a proposta de produção e inserção de unidades edificadas móveis (que 

possam ser, de fato, mobilizadas entre porções do território, e utilizadas em ambas - 

não sendo, assim, as unidades que são consideradas "móveis" só porque saem da 

fábrica para o local de inserção) faz parte de um conjunto de comportamentos espa-

ço-temporais divergentes entre os indivíduos em si, e entre eles e os objetos edifica-

dos. 

Seus comportamentos espaço-temporais são não só diferentes em termos de ritmo, 

como também de alcance. Ou seja, seus ciclos de permanência e deslocamento se 

diferem na: duração (mais acelerados no caso das pessoas, mais vagaroso no caso 

dos objetos construídos); na distância percorrida, operando entre diversas escalas 

(global, regional, local, etc.); e no grau de liberdade (por exemplo, um indivíduo pode 

se deslocar através de vários meios de transporte, instalar-se em diversos tipos de 

habitação, realizar diversos tipos de percursos, com uma facilidade muito maior que 

um objeto construído). 

Isso, claramente, só é possível, pois há uma superestrutura que possibilita a realização 

destes deslocamentos, da maneira mais flexível, rápida e menos custosa possível. Es-

ta superestrutura contempla todo o aparato técnico, funcional e pessoal (emprego de 

pessoas) que opera de modo a disponibilizar um sistema de serviços68 que possibilita 

uma experiência de deslocamento mais confortável e menos dispendiosa possível. 

                                                           

68 A assinatura de serviços, hoje, está muito mais valorizada, em alguns aspectos, do que a compra de 
produtos - ex.: serviços de streaming, ao invés da compra de filmes ou músicas específicos. Isso tam-
bém é reflexo das transformações nas relações sociais e entre sujeitos e objetos, na contemporaneida-
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Esse seria um dos fatores pelos quais não haveria a necessidade de mobilização de 

elementos infraestruturais (as edificações, por exemplo). Os gastos de energia (no 

sentido figurado, mas também técnico) são reduzidos quando se opera dentro de um 

sistema de deslocamento baseado no indivíduo. As infraestruturas “confortáveis” (simi-

lares à experiência do lar, do espaço de trabalho, etc.) disponibilizadas atualmente 

focam-se muito mais na "experiência" propiciada e no "uso" que se busca ter sobre um 

espaço, do que a relação do indivíduo com espaços concretos específicos (o aparta-

mento, a casa, o escritório, para um apartamento, uma casa, um escritório). 

Este redirecionamento também está atrelado a transformações socioculturais (e não só 

comportamentais) que ocorrem em paralelo às próprias transformações técnicas e 

tecnológicas, num processo de retroalimentação: se um indivíduo necessita deslocar-

se por uma imposição de trabalho, o sistema adapta-se a ele para recebê-lo da melhor 

maneira possível. Uma vez bem recebido, o indivíduo adapta-se ao novo sistema de 

acolhimento. Ambos fazem parte de uma construção ideológica imposta ou assimilada 

que se retroalimenta e que irão, por assim dizer, constituírem-se como o que comu-

mente é conhecido como "estilo de vida". 

Através do aprofundamento sobre os estudos de caso e da análise conjuntural do ob-

jeto empírico, observou-se que o deslocamento das edificações só se realizava quan-

do, mesmo concorrendo com tais "serviços" disponíveis, ele ainda se mantinha rentá-

vel. Essa rentabilidade podia ser dada de duas maneiras: pelo reaproveitamento das 

unidades (custo-benefício), como demonstrado nos estudos de caso holandeses; ou 

pelo valor simbólico atrelado a esse tipo edificação, já que a mobilidade – enquanto 

habilidade de se mover – rende maior visibilidade ao projeto, como observado nos 

casos de empresas do ramo de varejo, como a PUMA City, as UniQlo Stores, etc. 

Esses exemplos fazem parte de uma infraestrutura móvel de objetos espaciais e são 

pensados como qualquer outro tipo de objeto concebido para a compra e venda, mas 

de alto investimento. Sua propriedade está atrelada, principalmente, a empresas, que 

irão tratar a edificação móvel como meio de geração de lucro, como uma "máquina", 

                                                                                                                                                                                     

de. Nestes casos, o que importa é o consumo do produto, e não seu acúmulo. Além disso, eles propici-
am também uma sensação de disponibilidade “absoluta” e “infinita”; ou seja, contemplam um grande 
número de informações que podem ser consumidas sem que se tenha a sensação de que elas um dia 
irão acabar – seus bancos são sempre renovados (inclusive com o descarte de alguns elementos. Por 
fim, eles estão disponíveis a qualquer um que tenha uma conectividade com a internet (rede de dados), 
o que torna-o um dispositivo de fácil alcance, aumentando ainda mais a sensação de instantaneidade. 
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que pode ser vendida, reciclada ou descartada quando não atender mais às expectati-

vas financeiras da empresa. 

A vantagem desta tipologia estaria no fato de que seu tempo de vida pode ser expan-

dido em relação a uma edificação comum exatamente por seu deslocamento – modifi-

cam-se os contextos de inserção, para que ela não deixe de existir ou que se torne 

obsoleta. Sua desvantagem é que seus deslocamentos precarizam a estrutura do ob-

jeto, o que pode reduzir seu “prazo de validade” (o que difere do corpo humano, que é 

vivo e se regenera, além de não ser descartável, possuindo um sistema que lhe pro-

porciona "conforto" na realização destes deslocamentos, para que seu "prazo de vali-

dade" não seja prejudicado). 

No caso das habitações aprofundadas – Spacebox e TempoHousing –, o morador não 

possuía qualquer tipo de direito ou controle sobre estes deslocamentos, estando sujei-

to às mudanças de mercado ou de legislação. Ele somente utiliza o espaço para a 

função de moradia – é um simples usuário –, e suas relações com ele são contratuais. 

Entretanto, a iminência imprevisível do deslocamento passa a ser reforçadora das in-

certezas e percepções de efemeridade, temporariedade, volatilidade, etc., que o sujei-

to contemporâneo já possui com outros espaços de moradia, imóveis. 

Pode-se observar, então, uma sobreposição de temporalidades que dialogam entre si: 

a temporalidade do espaço imóvel (infraestrutura fixa), que faz parte de um sistema de 

extração de renda sobre a terra, altamente especulativo; a temporalidade do espaço 

móvel (infraestrutura móvel), que é a mesma dos bens de consumo duráveis e dos 

meios de produção; e as temporalidades, mais ou menos flexíveis, dos indivíduos que 

nelas moram, podendo se fixar em um mesmo local, ou serem mais desterritorializa-

dos. 

Nos exemplos holandeses, a infraestrutura móvel configura-se como uma alternativa 

na extração de lucros sobre espaços construídos, sem que a especulação sobre a 

infraestrutura imóvel seja descartada, tornando todo o sistema de exploração capitalis-

ta sobre a terra (bem imóvel) mais "eficiente". Mesmo que o comportamento espaço-

temporal de seus moradores não esteja relacionado, especificamente, a esta tipologia, 

ele foi considerado como "público-alvo" durante as entrevistas realizadas, não por con-

figurarem-se uma simples demanda, mas porque são mais bem adaptados a alguns 

perfis sociais, de temporalidades mais flexíveis e mobilizadas: os "starters" (pessoas 
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que buscam uma moradia temporária para a supressão de uma necessidade imedia-

ta), os estudantes universitários, e os trabalhadores temporários (pessoas que possu-

em ciclos de instalação pré-determinados por sua ocupação funcional).  

Entretanto, outros indivíduos, que não possuem esta sincronia temporal, também irão 

acabar morando nestes espaços, só que por outras razões (financeiras, principalmen-

te). Nestas ocasiões é a temporalidade dos edifícios, por sua vez, que irá adaptar a 

temporalidade humana, fazendo com que esta se adeque ao seu padrão, reproduzin-

do-o, através de despejos e deslocamentos territoriais que irão configurar relações 

cada vez mais efêmeras, instantâneas, e impessoais com o espaço da moradia. 

Não foi observado, ao menos nos estudos de caso, outro tipo de relação entre mobili-

dade do objeto e transformações socioculturais. Mesmo a MiniMOD, que é uma resi-

dência própria (não é de propriedade de uma empresa), tem sua mobilidade pensada 

somente para atender a funções técnicas, não representando, portanto, novas formas 

de relação experiencial entre sujeito e objeto através da mobilidade. Pelo contrário, ela 

opera como uma “infraestrutura” fixa pra fluxos que já vinham ocorrendo no território – 

deslocamentos entre as residências urbanas e de “fim-de-semana”. 

No entanto, não é possível afirmar que não existam pessoas que deslocam suas edifi-

cações, mesmo que com custos altos, através do território, no percurso de suas vidas. 

Outros objetos pessoais, como carros, obras de arte, móveis, etc. já são transporta-

dos, inclusive através de serviços específicos destinados a indivíduos ou famílias, ope-

rando como um braço da rede de troca de mercadorias, já consolidada em escala 

global. 

Nessas situações os objetos pessoais possuiriam a mesma importância que outros 

indivíduos na rede de fluxos contemporânea. Eles fariam parte de uma relação afetiva, 

que motivaria seu "proprietário" a não descartá-los ou vendê-los, concretizando-se co-

mo uma forma semissedentária de se relacionar com o espaço. Em suma, mesmo 

nesses casos, a mobilidade não operaria como uma “nova experiência de habitar”, 

mas sim como uma qualidade técnica auxiliadora na manutenção de vínculos entre o 

indivíduo e seu espaço pessoal (lar), ao invés de inibidora – uma experiência factual-

mente nômade que busca pelo rompimento dos vínculos, e não a sua manutenção. 

Descobriu-se, durante as entrevistas, que esta tipologia não foi feita (ao menos nos 

estudos de caso), nem pensada, para contemplar comportamentos "nômades con-
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temporâneos”, nem através de sua forma (cujos modelos automotores poderiam ser 

uma melhor solução), nem de seu contexto sociocultural. Mesmo que o conceito de 

“nomadismo” fosse empregado no discurso de seus concebedores (MiniMOD), ou 

distorcido pela mídia (Spacebox), essa correlação não se aplicou na realidade – e nem 

se aplicaria. 

Os “nômades contemporâneos” fazem parte de um recorte social que prefere, ou é 

obrigado a, submeter-se à superestrutura de serviços, pois seus ciclos de desloca-

mento têm alta rotatividade e complexa dispersão – algo inviável para alguns tipos de 

objetos, nos quais as edificações se enquadram. Em alguns casos o próprio desloca-

mento excessivo do sujeito poderia vir a transformar as relações entre ele e o espaço 

(pessoal e coletivo), tornando-o incapaz de configurar significado a uma necessidade 

de deslocar consigo determinados objetos, inclusive edificações. 

Assim sendo, uma das conclusões desta pesquisa é a de que a sedentarização de 

edificações móveis se dá por haver uma certa assincronia entre as temporalidades dos 

indivíduos e dos objetos construídos, uma vez que aqueles já estão mais bem adapta-

dos a uma superestrutura de serviços que possibilita a realização de ciclos de deslo-

camento cada vez mais curtos e diversificados, o que difere da velocidade da circula-

ção de bens duráveis. Foi possível também concluir que a mobilidade do objeto edifi-

cado só se concretizou, nos exemplos estudados, quando era parte integrante de uma 

lógica de produção e reprodução do espaço urbano que ainda se baseia na extração 

de renda sobre infraestruturas fixas, sendo a temporalidade do objeto móvel simultâ-

nea e cooperativa a esta. 
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II. Impactos diretos e indiretos da inserção de 
edificações móveis no espaço urbano 
O ressurgimento da pré-fabricação, o tempo como estratégia 
política, estigmas socioespaciais, e novas “colonizações” 
 

Quando pensamos nas consequências da produção e implantação de unidades mó-

veis no território, diretamente associamo-las a novas formas de apreensão e relação 

espaço-temporal. No entanto, o que pôde ser observado é que esta tipologia opera 

muito mais como reforço e consolidação de alguns padrões – consumo do espaço, 

desprendimento territorial, mobilidade residencial, etc. – que já existiam antes e, até 

mesmo, sem a sua participação nos processos de subjetivação e construção de expe-

riências urbanas. Ao ganharem proeminência, essa tipologia reforçou tais costumes, 

ampliando-os e consolidando-os, através da criação de uma base urbana e arquitetô-

nica para problemas anteriormente restritos a esferas não espaciais – enfraquecimento 

de vínculos pessoais e profissionais, descartabilidade dos bens de consumo, etc. 

Porém, se essas não são as consequências perceptíveis, o que há de novo quando 

falamos de arquitetura móvel? Pensemos, primeiramente, nos casos estrangeiros. 

Na Holanda, a necessidade emergencial da supressão de uma demanda habitacional 

fez com que as casas  pré-fabricadas voltassem a ter importância nos processos de 

produção da cidade, onde a mobilidade das edificações é uma de suas condições de 

operação. Por serem produzidas rapidamente e em larga escala, foram rapidamente 

aceitas pelo governo holandês, o qual, para torná-las viáveis de serem implantadas no 

espaço das cidades, estimulou formas de ocupação temporária em porções subutili-

zadas de seu espaço urbano. 

Nesse caso, é possível ver uma cooperação entre produçãoproduçãoproduçãoprodução, demandademandademandademanda e legislaçãolegislaçãolegislaçãolegislação, 

que fizeram com que este tipo de arquitetura tivesse um impacto considerável nos 

“modos de habitar” holandeses. Estas formas de apropriação temporária passaram a 

fazer parte de uma política habitacional, dialogando diretamente com algumas políti-

cas urbanas, como a revisão das normativas de “uso e ocupação” do solo. 

A temporariedade dessas unidades, utilizada inicialmente como medida emergencial, 

acabou se consolidando no cenário holandês ao permanecerem no espaço-tempo das 
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cidades, tornando-se uma tipologia simbólica de grupos sociais e de momentos de 

sua história. Este processo de consolidação, no entanto, só foi possível de se concreti-

zar através do diálogo entre o Estado, a sociedade civil e o mercado. 

A tipologia proposta resolvia o problema de moradia em curto prazo, sem que fosse 

necessária a revisão dos planos urbanos; para que essas unidades construtivamente 

alternativas fossem aceitas pelos seus moradores, propiciou-se sua instalação em lo-

calidades valorizadas – regiões centrais e próximas aos campi universitários; as corpo-

rações habitacionais, por sua vez, passaram a ser utilizadas pelo Estado como o meio 

político-legal para a concretização desta proposta; os proprietários dos imóveis só 

aceitaram-na, pois os contratos temporários de ocupação não feriam o direito de pro-

priedade, que garantia que os processos de especulação continuassem ocorrendo. 

Assim sendo, a temporariedade das edificações móveis operou como neutralizador de 

potenciais conflitos entre as partes envolvidas. 

É possível afirmar que essa medida emergencial também acabou resultando na estig-

matização de suas formações socioespaciais, pois não considerou formas de apropri-

ação com multiplicidades socioculturais. A tipologia era restrita a um grupo social es-

pecífico – estudantes – e sua ocupação era induzida, não espontânea. A forma tipoló-

gica “pré-fabricada” e “móvel” passou a ser diretamente associada a estes perfis. 

Recentemente, com a chegada dos refugiados, esses contratos de ocupação tempo-

rária começaram a ser ampliados para outras estruturas sociais: não é mais o indiví-

duo jovem, estudante, com perfis socioeconômicos e padrões de relação espaço-

temporal muito parecidos; são famílias, indivíduos solteiros e casados, crianças e adul-

tos, com culturas e padrões espaço-temporais múltiplos. 

Como essa tipologia ainda é a única solução barata proporcionada, novos conflitos 

socioespaciais e econômicos estão surgindo. A tipologia arquitetônica móvel e pré-

fabricada, portanto, teve que se adaptar, substituindo formatos alternativos por peças 

modulares que se assemelhem às construções convencionais, já que esse valor sim-

bólico é importante no processo de inclusão social dessas pessoas. 

Como dito anteriormente, nos exemplos estudados os moradores das unidades habi-

tacionais móveis holandesas não optaram por ela, essa lhes foi a sua única opção. 

Porém, não se pode negar que essa forma alternativa de habitação foi importante para 

a redução do preço médio dos alugueis em áreas centrais. 
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E no Brasil? Este padrão de ocupação é inexistente. O exemplo estudado mostrou que 

as principais barreiras enfrentadas para que seja ampliada é a mão de obra, a aceita-

ção pública e a legislação nacional. O pensamento atual deste tipo de arquitetura, 

aqui, questiona os sistemas de produção de edificações – debatendo novos materiais, 

sistemas construtivos, etc. –, mas não as formas hegemônicas de uso e dominação do 

espaço urbano. 

As consequências socioculturais e espaciais disso ainda não podem ser previstas no 

Brasil porque sua produção ainda é muito incipiente, podendo resultar como uma 

“moda importada” que não gerará grandes impactos. Mas, se continuarem crescendo 

e se atendo à forma como vêm sendo feitas, atuarão como reforço de um mercado de 

luxo de experiências espaço-temporais “alternativas", e como mecanismo de amplia-

ção de novas “colonizações” espaciais socialmente seletivas, de áreas antes inatingí-

veis pelo homem e pela construção civil. 
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III. Prospecções de uma tipologia global 
Arquitetura móvel como prática desviatória, disparidades 
Brasil-Holanda 

 
Foi visto, até o momento, que a tipologia arquitetônica móvel não está atrelada a com-

portamentos nômades da contemporaneidade, mas que ela opera como um elemento 

articulador de fluxos urbanos cotidianos e históricos: no caso do Brasil, fluxos entre a 

moradia do trabalho e a moradia do lazer; no caso da Holanda, foi utilizada por um 

perfil social de temporalidades efêmeras e voláteis (estudantes e starters). 

Quando sua mobilidade é concretizada – no espaço e território urbanos –, geralmente 

está atrelada a formas capitalistas de exploração deste objeto: seja como elemento 

valorizador de uma situação de marketing criada; ou como uma “máquina de morar” 

que explora o espaço temporariamente, e que pode ser vendida ou deslocada de 

acordo com os interesses da empresa proprietária e dos donos da terra que foi im-

plantada. 

Diante dessas distintas formas de concreção espacial e sua relação com os processos 

socioculturais, políticos e econômicos, torna-se importante questionar quais seriam as 

possibilidades de transformação positiva desta tipologia: ela seria capaz de motivar a 

inclusão social através da prática arquitetônica, incitar práticas desviatórias espaço-

temporais ou modificar modos hegemônicos de produção do urbano e suas edifica-

ções? Como isso se opera dentro da esfera global, representativa desta tipologia? 

As digressões a seguir são prospecções, ou seja, fazem parte de uma análise crítica 

que avalia a troca de experiências sobre esta mesma tipologia em escala global, con-

siderando suas diferenças e as dificuldades que já foram, e que poderão ser encon-

tradas. Além disso, pode-se suscitar que outras formas de um habitar móvel – que não 

relacionadas aos recortes empíricos aqui propostos – também fazem parte deste ce-

nário potencial de transformações. 
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A) Permanência no tempo – desvio dos processos de construção e destruição 
 

Os edifícios móveis são uma alternativa flexível na construção de espaços que, de cer-

ta maneira, buscam fugir da lógica da destruição criativa inerente de nossas cidades e 

seus processos de transformação e "desenvolvimento". Portanto, se um determinado 

espaço construído torna-se obsoleto naquele local e tempo, pode ser deslocado para 

outro no qual continuaria tendo uma utilidade. São a representação construtiva da mi-

gração de povos e indivíduos que buscam um novo local para assentar-se e enraizar-

se, com o objetivo de serem, novamente, inseridos dentro de relações sociais, cultu-

rais, sociais, econômicas e políticas especificas daquele local. 

No entanto, a arquitetura fugitiva não só é uma estratégia de defesa para sua perma-

nência no tempo; ela é, também, uma arma de contra-ataque às forças hegemônicas 

da destruição criativa: se seu fim já é previsto, assim como um funcionário que anteci-

pa a busca por um emprego antes que seja demitido em uma empresa em crise e fi-

que sem as seguranças de seu salário, a arquitetura móvel planeja seu deslocamento 

antes da iminência da morte (seu desaparecimento). 

B) Retomada do “valor de uso” sobre o “valor de troca” no espaço urbano 
 

Ao observar alguns processos de transformação urbana recentes, pode-se dizer que 

estaríamos retomando o “valor de uso” do espaço, instigado por alguns grupos sociais 

que reivindicam a moradia sem pensá-la como objeto especulativo; o que resultaria 

num detrimento do “valor de troca” aplicado sobre o mesmo objeto, através da esco-

lha de unidades habitacionais móveis, cujo preço de revenda decai ao longo do tem-

po. 

As construções móveis podem ser feitas como mecanismo de viabilização de espaços 

de morar, ao driblar altos preços resultados da especulação imobiliária e ver-se livre de 

sistemas de hipotecas (no caso dos EUA e da Europa, por exemplo). Ao desafixarem-

se, retiram de si o valor "imóvel" da terra, configurando-se como espaços construídos e 

pensados para se morar de forma mais barata. Sua mobilidade só possui importância 

como regulação dentro de legislações específicas. Ou seja, a casa pode ficar parada 

no mesmo local pra sempre, o que interessaria, neste caso, é o enquadramento habi-

tacional que impede que seja tomada por bancos ou pelo Estado na ocasião do não 
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pagamento da dívida de um empréstimo, por exemplo – esses agentes não consegui-

riam retirar seu direito de “morar”. Para que se encaixem, precisam possuir “rodas”, o 

que também possibilita que circulem entre espaços públicos (vias de trânsito), sem 

que haja a necessidade de aquisição de terrenos no mercado. Ao driblarem a legisla-

ção para garantir o direito humano da moradia, ela configura-se como prática desvia-

tória. 

Entretanto, em países onde a “habitação social” é tida como um bem especulativo, e 

está atrelada à propriedade privada – como o Brasil –, esse tipo de moradia é pouco 

observado, pois se desvincula de qualquer projeção de progresso “socioeconômico” 

ou “socioespacial”. Pelo contrário, alguns exemplos de habitação móvel refletem uma 

nova forma de dominação hegemônica territorial e espacial: só se dão ao "luxo" de 

possuir uma casa dessas as pessoas que já possuem outros bens imobiliários, ou que 

têm um espaço para estacioná-la. Na Europa, onde a cultura de morar é notavelmente 

distinta, muito mais baseada no aluguel do que no Brasil, casas que não são fontes de 

extração de mais valia, são mais bem recebidas (pelo mercado, sociedade e Estado) e 

disseminadas (mesmo que isto esteja mudando na atualidade). 

C) Mobilidade habitacional como forma de inclusão socioespacial provisória 
 

Durante o aprofundamento empírico sobre os casos holandeses, a articulação entre o 

Estado e os proprietários de terra foi importante para a garantia do acesso à moradia 

em áreas centrais. Como dito anteriormente, a temporariedade dessas instalações foi 

utilizada como mecanismo neutralizador de potenciais conflitos de interesse entre a 

sociedade, o Estado e o mercado. 

Esta forma de ocupação, no entanto, só tornou-se possível, pois o país possuía uma 

base produtiva e tecnológica que pôde atender a essa chamada por moradias de bai-

xo custo e rápidas de serem disponibilizadas. Esta forma “emergencial” de habitação, 

por sua vez, consolidou-se como procedimento de supressão de demandas de mora-

dia, e hoje são destinadas não só aos estudantes, mas também a pessoas em situa-

ção de risco e refugiados. 

A diferença é que esses novos públicos-alvo fazem parte de grupos socioeconômicos 

e socioculturais muitos díspares entre si e em relação com o Estado. 
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No primeiro caso, de pessoas em situação de risco (mães solteiras, sem-tetos, etc.), a 

locação das unidades é paga com o recebimento de alugueis sociais, disponibilizados 

pelo governo holandês, e seguem regras muitas específicas de controle. Esses alu-

guéis não são destinados, especificamente, para moradia em unidades móveis, mas 

como a tipologia pré-fabricada acaba sendo a opção mais barata encontrada no mer-

cado, esses grupos sociais passam a se instalar nesses conjuntos temporários, ao 

menos até se estabilizarem profissional e financeiramente. 

Já no caso dos refugiados, a grande maioria se encontra, hoje, instalada em alojamen-

tos temporários (famílias ou indivíduos que compartilham suas casas, por exemplo) ou 

campos de acolhimento (escolas, igrejas, etc.). A arquitetura pré-fabricada (e móvel, 

para se adequar aos contratos temporários de uso e ocupação) tem sido requisitada 

como uma forma rápida de acesso à moradia para esse grupo, como parte de seu 

processo de inclusão na sociedade holandesa. Inicialmente, as unidades habitacionais 

estão sendo direcionadas a imigrantes que já possuem trabalho regular, ou seja, que 

já se encontram em processo de estabilização espacial (não continuarão os processos 

migratórios) e financeira. Como seus alugueis não podem ser subsidiados pelo gover-

no holandês, pois eles ainda não são nacionalizados, essas unidades são direciona-

das a imigrantes que possuam renda mínima fixa. 

Por fim, o que pode ser visto, neste caso, é que a disponibilidade de moradia como 

mecanismo de inclusão social só é possível pela intervenção estatal. No caso das edi-

ficações móveis, quem detêm sua propriedade são as corporações habitacionais (pú-

blico-privadas, sem fins lucrativos), que possuem valores de aluguel regulados pelo 

Estado, para que não sofram as flutuações do mercado comum. Dessa maneira, ga-

rante-se que o valor do aluguel social seja condizente com as unidades disponíveis 

para habitação. Os conjuntos temporários de locação são mantidos por essas corpo-

rações, que recolhem o valor dos alugueis e o reutiliza para a manutenção das edifica-

ções, bem como para a construção de novas unidades. 

A Holanda destina cerca de 3% de seu PIB para políticas de habitação, e as unidades 

que recebem o aluguel social são quase todas públicas, ou em parcerias público-

privadas. 36% de todos os imóveis são habitações sociais, 17% são moradias privadas 

destinadas para aluguel (comum ou social) e somente 47% são imóveis privados ocu-

pados pelo próprio proprietário. 
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No Brasil, o aluguel social ainda é utilizado como forma provisória de habitação, desti-

nado a pessoas em condições de vulnerabilidade temporária, vítimas de catástrofes 

naturais ou de despejo/desalojamento. A Constituição Brasileira prevê o acesso à mo-

radia social em três momentos distintos: curto, médio e longo prazo. Ou seja, primei-

ramente o beneficiário deve ser colocado em abrigos públicos; depois ele passa a re-

ceber o pagamento de alugueis sociais; e, por fim, deveria receber acesso à moradia 

definitiva, através da sua inclusão na lista de espera por uma unidade habitacional 

convencional, como propriedade privada. O pagamento de alugueis sociais é condici-

onado a cada estado e município, podendo conter variações. Usualmente, o beneficio 

é concedido em períodos de 6 ou 12 meses.  

Entretanto, essa forma de acesso à habitação é pouco empregada, no Brasil, como 

medida estruturante ao direito à moradia. Segundo Silva (2013): 

 
De maneira geral, o aluguel como forma de acesso à moradia é pouco 
valorizado pelo poder público e também por boa parte da sociedade 
civil. Nos debates sobre a questão habitacional, a ideia de locação so-
cial não tem papel de destaque, é pouco considerada como proposta 
e, talvez por isso, não apareça claramente nas bandeiras de luta dos 
atores desse campo. Refletindo, de certa forma, a lógica da sociedade 
é de preferência pela propriedade privada. [...] No tocante aos empre-
endimentos, o aspecto da gestão está entre os principais problemas 
que devem ser enfrentados e estão relacionados à estrutura que en-
volve os setores de governo responsáveis pela produção de moradia, 
fortemente influenciado por uma lógica mercadológica. Esta lógica se 
difere completamente da gestão da moradia como um serviço social e 
como um direito. Por esse motivo, as instituições sentem dificuldades 
para gerir esse tipo de projeto. (SILVA, 2013) 

 

Ou seja, para que um exemplo como o da Holanda seja implantado no Brasil, não só a 

possibilidade de contratos de ocupação temporária deve ser legitimada, como todo o 

sistema de produção de habitação social brasileiro deveria ser revisto, mesmo que em 

escala municipal. 

Alguns exemplos de locação social plena (destinados somente para locação) já foram 

realizados, por exemplo, em São Paulo, com resultados muitos distintos. Os com de-

manda específica (destinados a faixas etárias ou grupos sociais, como idosos, por 

exemplo), foram bem-sucedidos porque seus moradores possuíam rendas mínimas e 

participaram, desde o início, do processo de criação dos conjuntos, além de terem um 

porte menor. Outros, de maior porte e destinado a famílias sem renda mínima (mora-
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dores de rua, desalojados de favelas, etc.), tiveram resultados negativos, com a ina-

dimplência dos alugueis, ocupação irregular, e “compra/venda” ilegal das unidades69. 

Na Holanda, os contratos de ocupação de imóveis desocupados operam como um 

tipo de aluguel temporário com direito à instalação de unidades edificadas. A mobili-

dade das unidades habitacionais instaladas só é necessária para facilitar o processo 

de desmonte quando esses contratos expirarem. Esses imóveis, no entanto, devem 

possuir planos de ocupação de longo prazo, não sendo destinados, especificamente, 

para instalações temporárias. 

Espaços livres que são destinados somente para aluguel temporário já são utilizados 

como estacionamentos para trailers e caravans nos EUA, por exemplo – os chamados 

campings. Sua utilização, entretanto, não é direcionada para habitação social, mesmo 

que acabe, em alguns casos, sendo destino de camadas sociais economicamente 

mais baixas. O problema, neste caso, é que o preço dos alugueis dos terrenos é con-

dicionado às flutuações usuais de mercado, e acabam localizando-se em regiões afas-

tadas dos centros urbanos, configurando outro modelo de exclusão socioespacial. 

A diferença entre os dois casos, além do destino do imóvel (residencial, industrial, co-

mercial), é a forma contratual com que a ocupação temporária é condicionada. No 

caso holandês, ela só é possível porque é feita diretamente com uma corporação habi-

tacional, que é parcialmente gerida pelo Estado, garantindo legalmente a desocupa-

ção na ocasião do vencimento do contrato (proprietário do imóvel <-> Estado / corpo-

ração habitacional <-> morador). No caso americano, os contratos são feitos entre o 

proprietário da moradia móvel e o proprietário da terra, estando muito mais submetido 

a conflitos de ocupação (proprietário do imóvel <-> morador). 

Acredita-se, portanto, que seria muito difícil estabelecerem-se esses contratos de ocu-

pação temporária (para interesse social ou não) em áreas centrais sem que houvesse 

uma entidade que detivesse a propriedade e administrasse essas unidades (no caso 

holandês, as corporações). Caso esses contratos fossem feitos entre o proprietário da 

terra e empresas privadas independentes, sem a intervenção do Estado, os preços de 

aluguel das unidades ofertadas sofreriam as flutuações do mercado comum (muito 

valorizados, nessas regiões). Ou seja, para que sua instalação seja empregada como 

forma de inclusão social, a propriedade das unidades só poderia ser de entidades 
                                                           

69 Ver relatório do Observatório das Metrópoles: http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/artigos/ 
ApresentacaoAluguel%20Social-PHIS.pdf 
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com interesses sociais, e não mercadológicos, a fim de que garantam não só a confi-

abilidade do contrato, mas também o preço baixo dos alugueis.  

Essa última opção, empregada pelas entidades holandesas, na verdade, é uma forma 

não conflitante de acesso à moradia em áreas centrais, pois a temporariedade dos 

contratos garante que os proprietários explorem aquela porção de terra futuramente e 

extraiam a renda advinda dos processos especulativos. Como essas áreas estão sujei-

tas a transformações, o acesso definitivo dos beneficiários nestes locais só seria viável 

dentro de programas habitacionais que também contemplem alternativas de longo 

prazo. Ou seja, essas ocupações temporárias devem ser consideradas, acima de tu-

do, políticas emergenciais de habitação. 

O direito temporário de acesso à moradia, não condicionado à propriedade privada de 

um bem imóvel, poderia ser garantido, de outras duas maneiras: através da aquisição 

de terrenos centrais pelo Estado ou corporações habitacionais para a construção e 

destinação de unidades de moradia para aluguel social temporário, condicionados à 

renda da família beneficiada, podendo ter uma rotatividade na medida em que ela for 

estabelecendo-se financeiramente para entrar no mercado de alugueis convencional 

(não sendo necessário, nesse caso, as unidades habitacionais serem móveis); o finan-

ciamento subsidiado para unidades de moradia móvel, garantindo a propriedade pri-

vada da edificação habitacional, mesmo que desvalorizada temporalmente (o que já 

acontece nos EUA, por exemplo), mas que só poderia operar de forma inclusiva se o 

Estado também providenciar os locais para sua instalação, com preços de aluguel de 

instalação controlados70. 

No Brasil, as políticas de habitação social, no entanto, estão diretamente relacionadas 

à oferta de bens “imóveis”, fortalecidas pela aliança entre o Estado e o mercado imobi-

liário. Para uma proposta dentro desta lógica temporária, seria necessário: uma rees-

truturação das formas de produção de moradia social, através da inclusão de entida-

des administradoras e/ou construtoras com interesses públicos; uma revisão da pro-

priedade privada como base de políticas habitacionais sociais, viabilizando o aluguel 

social como alternativa de inclusão socioespacial; uma reestruturação urbana que legi-

                                                           

70 Nesses casos, para que o conjunto possa ser verticalizado, as unidades deveriam seguir um padrão, 
caso o morador queira deslocar-se com a edificação e instalá-la em outro local. Se isso não for possível, 
o morador poderia revende-la, com autorização e participação do Estado, ao próximo beneficiário. 
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time formas de ocupação temporária para fins sociais; e a criação de soluções de lon-

go prazo, para que a inclusão socioespacial seja garantida. 

Caso opte-se pela instalação de edificações temporárias, ao invés da readequação 

das edificações existentes, dever-se-á, também incluir leis que permitam esse tipo de 

relação urbana, bem como um estímulo a indústria de unidades modulares ou móveis 

pré-fabricadas e seus serviços relacionados (como transporte e instalação, por exem-

plo). 

Vale ressaltar que, no caso holandês, o uso de edificações móveis para demandas 

emergenciais só aconteceu porque, paralelamente, as ocupações em edifícios vazios 

nos centros urbanos começaram a ganhar força. Logo, se uma política temporária 

como essa for aplicada somente em áreas afastadas, ela não se dará de forma tão 

efetiva. 

Uma proposta como essa, como foi elucidado por De Jong na entrevista realizada, só 

tornou-se possível na Holanda, também, porque contou com a participação de todos 

os agentes interessados: Estado, sociedade, proprietários de terra e mercado. Assim, 

um processo participativo é o primeiro passo para que a inserção de uma política pú-

blica habitacional como essa se dê de maneira mais harmônica e justa a todos, livran-

do esta tipologia e seus sistemas de operação de possíveis estigmas negativos. 
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APÊNDICE A 
Entrevistas - “Spacebox” 
    

Conversa com o arquiteto Mart de Jong, Conversa com o arquiteto Mart de Jong, Conversa com o arquiteto Mart de Jong, Conversa com o arquiteto Mart de Jong, 
criador das Spaceboxes, realizada em criador das Spaceboxes, realizada em criador das Spaceboxes, realizada em criador das Spaceboxes, realizada em 
28/03/2016.28/03/2016.28/03/2016.28/03/2016.    

    

 

Figura 96 – Mart de Jong, criador das Spaceboxes, 
em entrevista realizada em Den Haag, Holanda. (Fon-

te: Maíra Cristo Daitx, foto tirada em 28/03/2016)    

MAÍRA (M)MAÍRA (M)MAÍRA (M)MAÍRA (M): Como surgiu a ideia para a cria-
ção da Spacebox? 

MART DE JONG (J)MART DE JONG (J)MART DE JONG (J)MART DE JONG (J): Em 2003/2004, havia 
uma espécie de pânico circundando a Ho-
landa. Cerca de 7.000 pessoas, só em Ams-
terdam, necessitavam de um espaço para 
morar. Fazia 10 anos que as corporações 
habitacionais não construíam unidades para 
essas pessoas, então, havia uma espécie de 
déficit habitacional. Isso crescia a cada ano. 
Naquele momento o governo decidiu que era 
tempo de permitir habitações temporárias 
para estudantes. Este foi o nicho de mercado 
no qual eu entrei. 

MMMM: E formalmente? 

JJJJ: Naquela época voltei minha atenção para 
os iates, navios e barcos e como eles eram 
produzidos: os fabricantes preenchem mol-
des com um material específico e deixam-no 
para secar. O material fica pronto em uma 
noite. No dia seguinte, eles têm um barco 
pronto pra venda. E no outro dia, outro barco, 
e assim por diante. Então pensei, precisamos 
de algo como isso. Um modelo industrial já 
existente no qual pudéssemos conceber uma 
unidade habitacional por dia. 

MMMM: É por isso que [as Spaceboxes] são uma 
marca registrada? Porque são como barcos? 

JJJJ: Veja bem, devo lhe falar algumas coisas 
que aconteceram na ocasião do surgimento 
do projeto. Naquela época, entrei em contato 
com os fabricantes de barcos no norte da 
Holanda, que me direcionaram para uma 
companhia que fabricava todo o tipo de coi-
sas em materiais compósitos. Quando con-
versei com eles a primeira vez, eles começa-
ram a me perseguir, pedindo desenhos, que-
rendo já ligar os "fornos", porque estavam 
ansiosos para realizar o projeto. Naquele 
momento descobri que eles, na verdade, 
ambicionavam pegar minhas ideias e produ-
zirem seu próprio produto, porque outra for-
ma de negócio iria lhes reduzir o lucro. A ne-
gociação com essa fábrica se alongou por 
muito tempo, e não conseguíamos chegar 
num acordo sobre minha forma de pagamen-
to. Foi quando descobri que, paralelamente, 
eles já haviam começado a produzir um pro-
tótipo e a testá-lo. Então, foi por isso que 
achei necessário registrar a marca e os direi-
tos autorais sobre as Spaceboxes. 

MMMM: As Spaceboxes já estavam sendo produ-
zidas em outro lugar? 

JJJJ: Não, não. Só eles [os fabricantes] que es-
tavam querendo começar logo com isso. 
Descobri que já estavam falando com as cor-
porações habitacionais sobre a possível pro-
dução e o primeiro projeto. Assim, este foi o 
momento em que eu senti que devia registrá-
la, para mantê-lo como o meu projeto. Hoje, 
vivemos uma situação completamente dife-
rente. Em 10 anos este campo mudou tanto 
que todos nós nos alegramos em disponibili-
zar os projetos via internet. Assim que temos 
uma ideia, logo colocamos na internet e pe-
dimos pela contribuição de outras pessoas... 
É tudo opensourced, atualmente, mas naque-
la época não podia prever que esta questão 
de "registro" hoje não existiria mais... Naquela 
época isso parecia uma boa maneira de con-
seguir lucro em cima de um projeto como 
esses. 

MMMM: Sim, no Brasil isso é meio diferente, pois lá 
nós já possuímos um sistema que garante os 
direitos sobre um projeto, que é a proteção 
do Conselho (CAU). Minha pergunta, na ver-
dade, era para tentar entender se este pro-
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cesso tinha algo relacionado ao fato de trans-
formar a arquitetura em um produto... Quan-
do você cria uma casa que pode ser copiada 
várias vezes, ela se torna um "produto", é 
mais do que um espaço projetado... 

JJJJ: Sim, é um produto... Como um carro. 

MMMM: Isso mesmo! Mas, como você acha que 
isso afeta a vida das pessoas que vivem em 
um "produto". Como as pessoas encaram 
isso? Como as pessoas que não moram nes-
tas casas – os habitantes da cidade – enca-
ram isso, da "casa" como um "produto"? 

JJJJ: Bem, quando começamos a construir o 
primeiro projeto em Delft, havia muita oposi-
ção a ele. Eles [as pessoas, no geral] a cha-
mavam de "micro-ondas" [o forno], entre ou-
tros. Todo tipo de nomes estúpidos... Con-
cordo que ela também tinha um nome meio 
estranho, se chamava "Spacebox" [Space = 
Espaço; Box = caixa, em inglês], e, por isso, 
as pessoas falavam que não queriam viver 
numa "caixa". Aparentemente isso pode pare-
cer um problema de semântica, mas também 
a ideia de viver-se em um container era bem 
"estranha". 

Mas, para o público-alvo, os estudantes, isso 
se mostrava como uma solução. E acima de 
tudo, podiam ser construídas dentro dos 
campi universitários, o que também figurava-
se como algo novo. Nós quase não temos 
moradia para estudante dentro dos campi 
aqui na Holanda. Com essa proposta de mo-
radia, eles poderiam se levantar da cama às 
8h30 e estarem em suas salas de aula às 9h. 
Devido a essas vantagens, os estudantes se 
adaptaram muito rapidamente. Eles viram 
que essas casas tinham tudo o que era ne-
cessário para um estudante, só que em um 
único espaço. Havia um banheiro dentro de-
le... Bem, naquela época não existia WIFI, 
mas haviam pontos para conexão de internet 
a cabo... Você podia escrever lá, estudar lá, 
cozinhar sua própria comida. Era muito me-
lhor do que as casas para estudantes onde 
eles moravam, onde dividiam a cozinha com 
outras 12 pessoas – e as baratas perambula-
vam dia e noite [Risos]. Ou seja, eles acha-
ram-na uma boa solução. 

As pessoas nas cidades, no entanto, viam-na 
como algo meio alienígena. Ao mesmo tem-
po, nós éramos acostumados a coisas estra-

nhas aqui na Holanda, nós somos um povo 
inovador, e as pessoas se adaptaram bem 
rapidamente a esta paisagem "estranha". Lo-
go, não foi um problema por muito tempo... 

Lembro-me que os primeiros habitantes de 
Delft eram chineses. A Universidade [de Delft] 
foi até a China para encontrar pessoas que 
quisessem morar e estudar na Holanda, di-
zendo para eles "iremos dar a vocês uma 
casa agradável". Se você fosse um chinês, 
naquela época, e estivesse numa posição 
que possibilitasse o custeio de uma vinda 
para a Holanda, você era rico. Então, eles 
eram chineses ricos, que vieram para cá com 
suas malas e, ao chegar, disseram "Isto não é 
uma casa, é um espaço para que eu guarde 
minhas coisas. Mostrem-me, agora, onde é 
que eu vou morar." [RISOS] Bem, eles tiveram 
que se adaptar por um tempo... 

O conjunto de Delft foi construído no inverno 
de 2004/2005, e assim que estava terminado, 
explodiu na mídia. Era propagandeado como 
"algo novo", "um novo gadget", "sua mochila 
estendida". Só que isso, na verdade, era uma 
abordagem completamente diferente do pro-
jeto... Expandiu-se de tal maneira que fugiu 
do controle.... 

Apesar do desvio na intenção, concordamos 
que era uma boa propaganda para o projeto. 

MMMM: No Brasil, por exemplo, as universidades 
públicas são consideradas as melhores ofer-
tas de ensino superior. Por serem públicas, 
essas universidades devem fornecer aloja-
mento para seus estudantes, o que as univer-
sidades privadas, no geral, não fazem. Mes-
mo com essa oferta de alojamentos, ainda há 
uma grande demanda por moradias para 
estudantes, pois a universidade não é capaz 
de fornecê-los para todos. Logo, a maioria 
aluga apartamentos e casas, e isso tudo é 
muito caro. Especialmente na minha cidade, 
que é uma cidade universitária e que possui 
dois campi de duas universidades diferentes, 
o mercado de alugueis para estudante é bem 
caro. Poderíamos dizer que temos um déficit 
de moradia estudantil de baixo custo razoável 
na maioria das cidades com campi universitá-
rios, mas nunca se falou sobre construções 
temporárias. O que posso ver aqui – e não 
vou ousar dizer que só na Holanda – é que 
vocês lidam com habitações temporárias ou 
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um modo de vida temporário de uma forma 
diferente. 

Deixamos nas mãos dos estudantes a possi-
bilidade de compra ou aluguel de um espaço 
para morar, e só alguns poderão viver dentro 
do campus. O que pude perceber é que aqui 
é diferente, vocês possuem um programa de 
moradia que está completamente ligado com 
essa demanda habitacional específica [estu-
dantil]. Mesmo que temporária – porque será 
construído um edifício vertical em longo prazo 
–, esta tipologia foi feita, especificamente 
para que fosse uma habitação estudantil. 

No entanto, não posso deixar de comentar 
também que, de certa forma, é mais fácil para 
as pessoas aceitarem viverem em casas 
temporárias, se elas forem estudantes. Então, 
como isso funciona? Você disse que os chi-
neses eram pessoas ricas, que não queriam 
morar ali, mas como é que essas universida-
des fazem essa ponte entre o morador e a 
empresa que administra os conjuntos? Como 
elas [as universidades] estão envolvidas? 

JJJJ: Bem, de fato as coisas são organizadas de 
uma maneira completamente diferente aqui. 

Nós somos um país pequeno, então, se você 
consegue chegar, desde sua casa até o 
campus, em 1h30, num dia de trânsito co-
mum, de carro ou bicicleta, então você não 
merece ficar em um alojamento estudantil. 
Por exemplo, se eu estudar em Utrecht e viver 
em Den Haag, eu poderia pegar o trem nes-
tes dias de aula, e em 45 minutos estaria lá. 
Caso eu queira morar no campus ou na cida-
de em que fosse estudar, precisaria procurar 
um lugar para morar por conta própria. É para 
isso existem as corporações habitacionais. 
Elas possuem um estoque de casas para 
estudantes, especificamente, a maioria espa-
lhadas pela cidade e que são divididas em 
quartos, com cozinha e banheiro comparti-
lhados. Atualmente, elas estão construindo 
estúdios, com cozinha e banheiro privativos e 
metragem média entre 20-24 m²: uma mu-
dança considerável nos antigos hábitos. 

No nosso caso, ao invés do que você colo-
cou anteriormente, as universidades não se 
interessam nem um pouco pela moradia de 
seus estudantes... O melhor que podem fazer 
é pegar uma porção de terra de seu campus 

e permitir que se construa algo ali, ou vendê-
lo para quem queira construir algo ali. Ambos 
requerem uma permissão do governo para 
isso. Ou seja, elas não estão conectadas 
com esse processo de moradia. 

MMMM: Nossa... [Este é o momento em que des-
cubro que as universidades não tinham nada 
a ver com o processo de moradias temporá-
rias] Isso é bem diferente do Brasil. Lá, é um 
problema das universidades fornecerem es-
sas unidades, ao menos ao público de baixa 
renda... Não um problema do governo. Bem, 
ele é indiretamente, porque é investimento 
público, mas será sempre propriedade da 
universidade, os edifícios construídos e a 
terra utilizada. 

Antes de iniciarmos a entrevista71 você disse 
que esses edifícios estavam sempre em 
áreas industriais [segundo o zoneamento] 
que estão desocupadas. Mas há casos em 
que isso se difere? 

JJJJ: Bem, nesse caso que contei, a área cedida 
pela universidade fazia parte do zoneamento 
de áreas educacionais – universitárias –, na 
qual havia uma intenção de se construir uma 
faculdade. Eles postergaram essa ideia, por-
que ela só seria possível de ser feita lá pelo 
ano de 2020. Como o pedaço de terra estava 
vazio, foi autorizada a instalação temporária 
das unidades. Em Eindhoven, foi a mesma 
coisa. 

Já no conjunto de Amersfoort, que é dentro 
da cidade, os edifícios ficavam em uma área 
de uso industrial da qual a municipalidade 
não sabia o que fazer com ela, porque eles 
[os órgãos municipais] tinham certeza que 
nenhuma indústria voltaria a se instalar ali. 
Naquela época, eles queriam que a lei modi-
ficasse o destino daquela área para uso resi-
                                                           

71 Durante o percurso de ônibus até o local da 
entrevista, Mart já tinha comentado informalmente 
coisas sobre o projeto e sobre o modelo legal 
urbano que autorizava a instalação temporária das 
unidades em terrenos e edifícios vazios. Ele havia 
me explicado que a legislação urbana holandesa 
possui um zoneamento rígido sobre uso e ocupa-
ção do solo, do qual ele chama de “destinantion”, 
ou seja, o “destino” funcional que é aplicado so-
bre cada porção de área urbana: industrial desti-
nantion, educational destination, residential desti-
nation, etc. 
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dencial, por isso que aquele edifício ficou lá 
por apenas cinco anos. Quando a lei foi mo-
dificada, aquele pedaço foi destinado para 
função residencial. Logo as Spaceboxes pre-
cisarão ser removidas de lá para que seja 
construído algum prédio de apartamentos ou 
algo do tipo. 

MMMM: Estudantes geralmente possuem um mo-
do de vida "temporário", se estabelecendo 
num mesmo local por cinco anos e depois 
vão embora. Você acha que é mais fácil para 
eles morarem em edifícios temporários? 

JJJJ: Honestamente, eles também têm esse tipo 
de comportamento morando em flats ou 
apartamentos, devido ao tipo de contrato de 
aluguel, que é temporário; ou seja, assim que 
eles receberem o diploma, eles têm que sair. 
Morar em um conjunto que também é tempo-
rário não interfere. 

MMMM: Você disse que, em alguns casos, estas 
habitações temporárias não são feitas para 
estudantes. Qual é o perfil das outras pesso-
as que vivem nestas casas? Estrangeiros, 
pessoas de baixa renda, ou pessoas que 
querem viver nesta tipologia, especificamen-
te? 

JJJJ: Bem, a Spacebox era um produto projeta-
do para um público específico, os estudan-
tes. Mas, com as Spaceboxes eu descobri 
como a "modularidade" trabalha, ou seja, 
como quebrar um projeto em "módulos”. 
Sempre fui fascinado pelo LEGO, conhece o 
LEGO? 

MMMM: Sim. 

JJJJ: Eu brincava com isso quando criança. E a 
coisa mais divertida que o LEGO inventou é 
que com este modelo [me mostrando uma 
peça comum], você é capaz de reunir, adici-
onar e fazer uma multiplicidade de combina-
ções. Eu sempre me perguntava por que isto 
não estava disponível em escala real. 

Veja, se colocarmos quatro peças, uma em 
cima da outra, estas peças chegam à altura 
dos joelhos de uma pessoa, aproximadamen-
te 45 cm. É algo que podemos lidar na vida 
real. Reúna quatro conjuntos desse e terá 
1,80m. Com mais um conjunto você tem uma 
estrutura de 2,25m, a altura de um pé-direito. 
E com mais um 2,70m – mais ou menos a 
altura das residências holandesas. Com seis 

conjuntos de quatro peças modulares, é pos-
sível construir-se de tudo, inclusive casas. 
Você só precisa decidir quais tipos de com-
binações que podem ser feitos. A IKEA tem 
produzido coisas parecidas com isso que lhe 
mostrei [a junção de blocos de lego]. O único 
problema é que, no caso deles, é muito difícil 
a desmontagem das partes, depois da cons-
trução. Com um passo além seriam capazes, 
portanto, de produzir casas modulares. 

A Spacebox é, de certa forma, um tipo de 
bloco de LEGO. Mas um bloco muito grande, 
que só pode ser instalado com o auxílio de 
uma grua. A próxima questão a ser feito so-
bre esse tipo de construção seria: posso divi-
dir este modelo em peças menores? E se 
você disser que sim, poderá torná-lo tão 
compacto que será capaz de satisfazer qual-
quer tipo de necessidade sobre o espaço 
construído. 

Em Eindhoven, combinamos duas unidades 
para um mesmo apartamento, retirando um 
pedaço do módulo [me mostra na planta da 
unidade, o espaço removido para a abertura 
de uma porta e união dos módulos], para que 
pudéssemos uni-lo. A partir do módulo co-
mum de apartamento, é possível se fazer 
apartamentos tão amplos quanto quiser. Po-
de-se cortar parte do teto e colocar escadas 
dentro, por exemplo. Então, ao invés de pen-
sar "para quem este projeto é bom", eu prefiro 
pensar, "quais são as novas tendências, atu-
almente". E como eu poderia adaptar um pro-
jeto modular, de um modo que pudesse sa-
tisfazer diferentes pessoas. 

Uma das tendências que vi hoje é a de "mini 
habitações", muito famosas em Austen, no 
Texas, por uma razão que irei lhe explicar. 
Você pensará que é um tipo de tendência 
"hipster", mas não. Eu descobri que as "mini 
casas" estão relacionadas a outro tipo de 
assunto: o fato de que elas são independen-
tes do sistema de hipotecas. Com este tipo 
de habitação os bancos não podem interferir 
nesta parte de sua vida, nem o governo pode 
tirar isso de você. Você pode ir para onde 
quiser livre de hipotecas. E a "liberdade" é 
algo muito importante para os americanos. 
"Independência" é um termo muito americano. 
Em menor escala, a Holanda não é tão “vi-
drada” nesta questão da "independência", 
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mas ao mesmo tempo, ela é muito discutida. 
A questão da "terra" aqui é bem problemática 
devido ao zoneamento, então, esta "liberda-
de" é bem mais difícil de ser alcançada aqui 
do que lá. Nos EUA é bem mais fácil se lo-
comover com sua própria "mini casa". 

Outro ponto importante de lá é o problema de 
"stuffocation" ["stuff": coisa + "suffocation": 
sufocamento]: estar "sufocado" por suas coi-
sas. Há um livro, lançado em 2013, escrito 
por James Wallman, chamado "Stuffocation", 
no qual ele diz que estamos no início de uma 
nova revolução, onde nós passamos a nos 
livrar de coisas, e a buscar por mais experi-
ências. E eu vejo que isso também está acon-
tecendo na Holanda. Acumular coisas é algo 
que parece mais como um vício do século 20, 
que nos trouxe coisas boas, como um ba-
nheiro dentro de nossas casas, por exemplo, 
uma das coisas das quais nós nos benefici-
amos da indústria de massa, mas que hoje já 
estão ultrapassadas. Hoje, vemos na Holanda 
um número crescente de população mais 
idosa que dizem que querem viver de uma 
maneira “menor”, e que, para isso, precisam 
se livrar de coisas, acumuladas no século 20. 
Não querem incomodar seus filhos com seus 
pertences, porque sabem que eles não farão 
uso deles, que utilizarão outras coisas e que 
já não acumulam tantos objetos. Esses ido-
sos, além de se livrar de suas coisas, querem 
viver junto de outras pessoas, em edifícios de 
apartamentos. Eu mesmo conheço grupos de 
idosos que compram edifícios inteiros, como 
fábricas vazias, e os reformam: algo muito 
"hip"72. Eles dizem que querem morar em con-
junto, mas ter suas próprias regras, seu pró-
prio banheiro, sua própria cozinha. "Isso é o 
conjunto básico de coisas que nos damos ao 
luxo, mas de resto, gostamos de morar junto 
com outras pessoas”, dizem eles. E isto já 
está acontecendo neste ano [2016]. Alguns 
deles desejam viver junto de pessoas mais 
jovens também, para que assim possam ficar 
conectados com a "vida real". Esse processo 
é algo que eu acho muito interessante, e 
acredito que casas como a Spacebox, ou a 
maioria dos conceitos ligados a esse projeto, 

                                                           

72 Adjetivo que caracteriza uma atitude "da moda", 
"popular", "em alta”. 

podem servir como uma resposta para parte 
deste grupo de pessoas. 

MMMM: Eu vi em seu LinkedIn que você estava 
projetando, criando, um tipo de "Nova Spa-
cebox". O que é? 

JJJJ: Quando eu criei a Spacebox, as fábricas 
estavam interessadas em fazer o máximo de 
unidades quanto fosse possível. Estavam, na 
verdade, interessados em saber qual seria a 
quantidade de itens seriam vendidos. Não 
estavam interessados na "saúde" do projeto. 
Naquela época, havia algumas patologias 
incipientes no projeto, que apareceram logo 
que foi criado o primeiro protótipo. 

A primeira delas era as conexões entre as 
partes do próprio módulo. Durante os anos 
decorrentes, isso acabou sendo bem prejudi-
cial, mas os produtores não estavam interes-
sados em inová-las, porque eles teriam que 
alterar sua fôrma de pré-fabricação, o que 
custaria muito dinheiro – seu interesse estava 
só no "lucro". A conexão entre as unidades 
tinha uma peça encaixada no meio [me mos-
tra um desenho]... Bem, como projetista, isso 
era um "inferno" para mim. E todas as altera-
ções posteriores também eram feitas como 
reparos de pequenos problemas. Durante 10 
anos tive que olhar para este projeto e pensar 
em maneiras de inová-lo, o que resultou em 
várias alterações do desenho original. 

[Neste momento ele me mostra o projeto das 
Spaceboxes na tela do computador]. 

O projeto inicial possui este tipo de "nariz" 
meio estranho [me mostrando a face com a 
janela, que possui base e teto inclinados], 
que era muito bom como propaganda de 
mercado como algo "diferente" e "novo", mas 
que, na verdade, nunca foi necessário. Há a 
possibilidade de elas serem faces planas, 
pois funcionariam da mesma maneira... Na 
verdade, poderiam ser qualquer coisa, com 
cantos arredondados ou chanfrados. Se fos-
se produzido de forma modular, é possível de 
se fazer em qualquer formato. Módulos dão 
ao projetista liberdade, mas isso não quer 
dizer que ele sempre precisa utilizar essa 
liberdade. 
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Figura 97 - Primeiro modelo de Spacebox, o "nariz", 

ao qual o arquiteto se refere é este módulo da janela. 
Neste modelo, ele possui 1,40m de profundidade, que 
era o tamanho exato para o encaixe de uma cama de 

casal, feita junto com o módulo. (Fonte: flavor-
wire.com) 

 
Figura 98 - Modelo com o "nariz" achatado (50cm). A 
disposição interna também mudou. A cama se afas-

tou da janela, deixando este espaço livre para outros 
objetos. (Fonte: pinterest.com) 

Como você pode ver, este "nariz" aqui possui 
1,40m de profundidade [ele me mostra o pri-
meiro modelo de Spacebox], e esse outro 
[me mostrando o segundo modelo] possui 
50cm, porque neste projeto precisávamos de 
um pequeno espaço próximo à janela, para 
guardar as roupas. A Spaecebox é composta 
de cinco tipos diferentes de peça [começa a 
me mostrar as partes da Spacebox, indican-
do cada uma das peças (cada uma das late-
rais e o “nariz”)], cinco painéis colados. 

Quis fazer isso de uma maneira diferente, 
com esta parte [indica o corpo principal da 
unidade] em um único molde, ao invés de 
vários módulos, e o nariz em outro. Assim 
seria necessário somente um molde diferente 

por variável de projeto, entende? Se quisés-
semos mudar a aparência, precisaríamos 
mexer em só um dos moldes, ao invés de 
cinco, podendo diversificar sua fachada ainda 
mais. 

Nosso outro problema estava na busca por 
materiais comuns, disponíveis no mercado, 
adicionando o fato de que uma das fachadas 
teria que ser à prova d'água. No caso dos 
edifícios modulares, resolve isso com a colo-
cação de películas impermeáveis somente 
nas unidades em contato externo, as de cima 
e as laterais. 

Por fim, buscávamos que as conexões entre 
as unidades também fossem modulares, ou 
seja, que esta peça de metal [e me aponta a 
junção] consistisse também de peças. No 
projeto melhorado ela possui quatro partes. 
Esta é uma delas [me apontando um deta-
lhe], esta é outra, e essas são duas vigas, 
aqui e aqui. A superior seria para carrega-
mento e esta (vertical) para fixação. Fiz um 
projeto em que todas essas peças pudessem 
ser removíveis. Um ponto importante disso é 
que você não "cola" ou "solda". Nada é solda-
do, exceto essa peça [indica a peça]. Quase 
tudo são conexões de encaixe. 

Chamamos isso de "design for disassembly" 
[DfD, ou “design para desmontagem”], um 
tipo de raciocínio projetual feito para que o 
edifício possa ser desmontado várias vezes.  

MMMM: É como projetar um objeto, um projeto de 
alguém da área do desenho industrial, só que 
para casas... 

JJJJ: Sim, sim. Neste primeiro projeto, os pontos 
de abastecimento estavam aqui [me aponta o 
desenho]. Primeiro construíamos a fundação, 
depois a base, e depois colocávamos a so-
bre tudo. As conexões ficavam entre os edifí-
cios e o chão. A cada 3 metros de uma linha 
horizontal sobre o solo haveria um ponto de 
conexão que faria com que subissem as re-
des de abastecimento e descessem a de 
coleta, como shafts, no meio das unidades. 

Pensei: por que não torná-las também modu-
lares? De uma forma que pudessem ser plu-
gadas na unidade, ao invés de construídas à 
parte? Que também pudessem ser removi-
das? Logo, o próximo passo seria tentar en-
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tender como conectar essas duas coisas 
[aponta o desenho]. 

Naquela época, descobri um negócio que só 
era produzido na Índia, feito de plástico, que 
poderia ser afixado nos painéis da unidade, 
como as peças da IKEA73, e, assim, resolver o 
problema das conexões de abastecimento de 
uma forma bem mais simples. 

Após isso, seria necessário um sistema que 
pudesse desmontar totalmente cada painel. 
O que precisamos de um “chão”? Que ele 
seja firme, para que quando pise ele não en-
vergue; que seja retardador de chamas, para 
que o fogo não se espalhe... É necessário 
que tenha um material de isolamento [térmico 
e acústico]; e por fim, algo que una todas 
essas partes. Com a adição de uma peça em 
formato de "U", possibilita-se a passagem das 
tubulações também. Com isso, você possui 
tudo que é necessário para um piso, mas em 
partes. Assim, depois da vida útil destas pe-
ças, você pode substituí-las, e pode decidir 
qual material deste conjunto será mantido, 
reciclado ou decomposto. 

Foi assim que projetei a Spacebox “3”. Nas 
Spaceboxes “1”, estes painéis eram feitos em 
um único molde, de forma conjunta, todos os 
materiais eram agregados, não compósitos. 
Sem que se possa separá-los, após 25 anos 
ter-se-á um lixo químico. A partir do "design 
for disassembly", é possível separar cada 
parte e decidir o que fazer com elas. 

O próximo item importante na readequação 
dos projetos é que eu só utilizei tamanhos-
padrão, como painéis de madeira, produzi-
dos em 2,44 x 1,32m (4 x 8"). Consigo utilizá-
las sem ter que cortar rebarbas, ou de uma 
forma na qual esses pedaços possam ser 
reutilizados para outros painéis? Bem, isso é 
algo bem mais difícil de se fazer. 

Outro ponto importante é a forma de organi-
zação do mobiliário: 

A cozinha já vem montada em peças de 
60cm, então, se forem desenhados painéis 
em módulos de 2,40m, é possível encaixar 

                                                           

73 A IKEA é a loja de móveis mais famosa da Eu-
ropa por seus produtos que o próprio consumidor 
deve montar. Possui alguns itens com medidas 
padrão, inclusive para embutidos. 

uma cozinha dessas. E “2,40m” é exatamente 
o recomendável para edifícios74. As leis para 
construção de edifícios, na Holanda, dizem 
que a profundidade de uma cozinha precisa 
ter, pelo menos, 1,30m. Como o módulo da 
cozinha tem 60cm – 70cm se contarmos um 
espaço atrás para encanamentos –, sobra 
60cm para circulação, ou seja, total de 
1,30m. Como a medida externa de uma Spa-
cebox poderia ser de, no máximo, 3m (tama-
nho transportável em caminhão, sem que 
seja necessário requisitar guardas de trânsito 
para escolta e alteração do trânsito), o espa-
ço interno seria de 2,80m. Assim, todos os 
móveis devem ser encaixados nesta medida. 
Como a cozinha tem 1,30m; então me restam 
1,50m pros demais itens. 

É pensando desse jeito que eu projeto hoje...  

MMMM: É como um quebra-cabeça... 

JJJJ: Sim, exatamente. Se o projeto for destinado 
para alguém com algum tipo de limitação 
motora, não seriam necessários só 70cm 
para a circulação, mas 1,30m. Para isso, de-
ve-se pedir uma peça extra, uma para a cozi-
nha e uma para o banheiro. Dentro do ba-
nheiro é necessário o círculo de 1,50m, para 
que se possa fazer o giro de uma cadeira de 
rodas. 

Esta é uma maneira de se pensar na modula-
ção de casas. No projeto ao qual você se 
referia [“Nova Spacebox”], o comprador po-
deria encomendar sua própria "fachada", com 
varanda ou qualquer outro modelo de seu 
gosto. Este desenho foi base para as se-
quências de imagens enviadas para um con-
curso de arquitetura no qual participei [me 
mostra em seu computador o novo projeto]. 
No topo das unidades, pode-se agregar uma 
casca colorida, um boiler para aquecer água, 
painéis solares e baterias, pode ser utilizado 
como depósito, conter coletores de água da 
chuva, armazenada em tanques para posteri-
or utilização nos banheiros... O teto pode ser 
utilizado para o tratamento do esgoto da uni-
dade, armazenamento de energia... Existe um 
sistema de painéis espessos que armazenam 
sal, e esse sal fica líquido ou sólido na varia-
ção entre 20 e 25°C, então, quando a casa 
esfria, o calor dela é guardado nessas bateri-
                                                           

74 Pé-direito mínimo, na Holanda. 
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as. Se essas baterias forem colocadas no 
piso, você é capaz de criar um sistema de 
aquecimento do piso, economizando 30% 
nos gastos com aquecimento... E o aqueci-
mento é importante aqui, na Holanda, com 
esse clima [no dia fazia 3ºC em Den Haag]. 

Bem, isso tudo vai ficando cada vez mais 
complicado, mas se você pensar de forma 
modular, tudo é possível, porque 2,40m é 
duas vezes 1,20m, que é também um tama-
nho padrão de produtos, como células sola-
res. Assim, elas podem ser produzidas na 
fábrica e plugadas em sua unidade. 

MMMM: Para qual tipo específico de clientes este 
projeto [“Nova Spacebox”] é feito? Vi que 
seria enviado para um concurso de habita-
ções para refugiados... Como eles participam 
disso? Eles aceitam o projeto pronto e o 
compram? 

JJJJ: Bem, eu acredito que este projeto faça 
parte de um perfil de mercado direcionado a 
refugiados – pessoas em busca de asilo polí-
tico [asylum seekers75] –, estudantes, pesso-
as que necessitam de um lugar para morar 
com maior urgência (como divorciados, por 
exemplo), ou "home starters" – primeira mo-
radia. A cada ano nós temos 50.000 novas 
pessoas solteiras, ou que vivem sozinhas. 
Elas não querem viver numa casa de família. 
Eles preferem imóveis com áreas menores de 
50m². Acredito que este projeto possa ser 
uma resposta para essas pessoas. 

MMMM: Quanto custa uma casa dessas? Em 
comparação com uma casa convencional, 
por exemplo. 

JJJJ: 1/3 do preço de uma casa comum. Este 
primeiro projeto custava 20.000 euros, com 
toda a aparelhagem necessária; e, para se 
construir um edifício de apartamentos, o pre-
ço sai por 75.000 euros cada unidade habita-
cional. Ao longo do tempo, o preço da Spa-
cebox cresceu um pouco, devido ao preço 
dos materiais para a sua fabricação, de 20 
para 24 mil por unidade; mas nesse aumento, 
construir-se um edifício de apartamentos o 

                                                           

75 Devido à guerra na Síria, cada vez mais pesso-
as precisam de alojamentos temporários na Euro-
pa, que são viabilizados em casas temporárias ou 
em quartos vazios de outras pessoas, por exem-
plo. 

preço também subiu, porque são influencia-
dos pelas mesmas variações de mercado. 

MMMM: Por exemplo, o caso que achei no Brasil, o 
preço da unidade – de um tipo diferente da 
Spacebox, com muita madeira, um design 
diferencial, partes que se expandem e se 
retraem – é bem mais alto do que o de pro-
dução de uma casa convencional76. Assim, 
ela faz parte de um nicho de mercado, que 
não é direcionado às pessoas comuns. Elas 
acabavam sendo uma "segunda" casa ou 
casa de veraneio. 

JJJJ: Sim, um tipo de casa de luxo. Acho que no 
caso do Brasil, o que nós devemos nos aten-
tar é: qual é seu modo tradicional de constru-
ção? É de tijolos, certo? Mas quais os outros 
materiais que vocês têm disponível? Quais 
deles podem ser compósitos ou fáceis de 
serem transportados, além de serem bara-
tos? Por exemplo, esta espuma que eu tenho 
aqui [me mostra a espuma que compõe parte 
da parede das Spaceboxes] consiste em dois 
componentes, que são líquidos, mas quando 
misturados eles se transformam num material 
20 vezes maior. Então se você importar estes 
dois líquidos, você consegue fazer muito ma-
terial de isolamento térmico, o que seria uma 
possibilidade para se trabalhar. Você não 
precisa produzir tudo no local. 

MMMM: A maioria destes materiais para casas 
modulares são importados. Não são feitos no 
Brasil. Exceto concreto e seus derivados. 
Exemplos que são modulares, mais feitos de 
concreto. Logo, estes módulos são bem pe-
sados, o que torna difícil mover estas placas 
ou objetos várias vezes. No momento, vejo 
que eles estão tentando criar algo mais leve. 
Este único exemplo que eu encontrei, por 
exemplo, utiliza madeira. Mas é diferente, é 
uma casa própria, no meio do nada, segunda 
habitação... Cara, mas não tanto. Porém, num 
determinado momento ela se tornou um íco-
ne, e os arquitetos começaram a fazer algu-
mas mudanças no projeto original, criando 

                                                           

76 Referia-me ao valor de m² da MiniMOD. Neste 
momento, ainda não havia entrado em contato 
com os arquitetos brasileiros. Seu valor e compa-
rativo com uma casa convencional, de mesmo 
padrão arquitetônico, esta mais bem explicitado 
na conversa que tive com Luciano Andrade, em 
julho de 2016. 



181 

 

 

 

diferentes formas de combinação. Como vo-
cê disse anteriormente, para que fosse possí-
vel ter um maior número de possíveis combi-
nações. Hoje, elas estão sendo instaladas em 
um condomínio. Um tipo de ocupação urbana 
completamente diferente da ideia da "primeira 
casa", ou "habitação social", ou "habitações 
para solteiros e divorciados". Como é que 
isso funciona aqui? 

JJJJ: Acredito que na Holanda, você só vende 
casas temporárias quando há uma demanda 
emergencial. Esta é a minha experiência. Se 
não há uma necessidade imediata desta ca-
sa, as pessoas voltam a métodos de constru-
ção tradicionais.  

Além disso, este é um método barato de 
construção. Caso seja possível fazê-lo pare-
cer com um edifício convencional, consegui-
ríamos construir um projeto similar, só que 
com um preço bem inferior, direcionado a 
pessoas que não conseguem pagar uma 
casa convencional. 

Por exemplo, na Alemanha, existe uma fábri-
ca que constrói moldes de silicone que lem-
bram a textura de uma alvenaria. É possível 
encomendar um molde de silicone de 4m x 
30m, desenrolá-lo, colocar concreto nele, tirar 
a fôrma e, então, ter-se-á uma parede de 
concreto com cara de alvenaria. Ou de ma-
deira, com pranchas... É possível encomen-
dar qualquer tipo de estrutura que se queira. 

Alguns de meus clientes me perguntavam: 
"Posso ter uma Spacebox feita de tijolos?" E 
eu dizia: "Veja bem, isso não se encaixa com 
o conceito... Isto é uma peça limpa, elegan-
te... Não uma peça feita de tijolos. Com tijolos 
você constrói casas. Então, quando quiser 
que eu construa uma casa, e não uma Spa-
cebox, para você, pode me chamar. Eu en-
comendarei um molde de silicone em formato 
de tijolo e eu construirei para você uma "casa 
de tijolos" por metade do preço". [Risos] Isto 
poderia ser considerado no caso de precisar-
se construir uma casa móvel, mas de tijolos. 

A questão é se perguntar: qual tipo de pro-
blema você quer resolver? Se você quer 
construir para as pessoas mais pobres, então 
você não precisa construir algo que precise 
ser transportado, mobilizado. Edifícios que 
podem ser transportados são destinados 

para um grupo de pessoas muito pequeno e 
especial, que querem viver de forma "nôma-
de". No entanto, a maioria das pessoas quer 
viver numa mesma casa para sempre. Então, 
isso é um fator que deve ser analisado. 

MMMM: Quando eu estava fazendo investigando 
tipos de arquitetura móvel, me perguntaram 
qual seria a possibilidade de utilizar esta tipo-
logia para habitação social. Durante essa 
pesquisa, li um texto que falava um dos pro-
blemas da tipologia pré-fabricada não era ela 
em si, mas a apologia que carregam sobre 
um novo estilo de vida, tornando-o quase 
obrigatório, imposto, e com alguns ônus em-
butidos77... Ela não seria um problema se 
fosse destinada a grupos específicos de pes-
soas, mas bem pequeno. Como elas são, 
geralmente, casas pequenas, não é todo 
mundo que gostaria de viver nesse padrão. 

Comecei a pensar que se esta tipologia fosse 
aplicada no Brasil, o objetivo de instalação 
dessas "casas móveis" não teriam nada a ver 
com o fato de serem móveis, mas sim minis. 
Caso fossem destinadas à habitação social, 
um problema se instalaria quando uma tipo-
logia temporária acabasse se tornando a úni-
ca forma de moradia que as camadas mais 
pobres teriam para o resto de suas vidas – e 
isso pode resultar como algo ruim para mui-
tas pessoas. Em suma, acredito que não po-
deríamos utilizar uma tipologia habitacional 
emergencial para solucionar um problema 
social. 

JJJJ: Por que não? 

MMMM: Não poderíamos deixá-los ficar lá para a 
vida toda... 

JJJJ: Mas por que isso seria um problema? Se 
eles estão satisfeitos com a casa... 

MMMM: Bem, eles necessitam de um bom projeto, 
um bom projeto para que possam morar ali. 
O problema é que em nosso país, a corda 
sempre acaba estourando para o lado mais 
fraco. Algo que era para ser temporário aca-
baria não sendo. É como os abrigos para 

                                                           

77 Me referia a esse texto: GUERRA HOYOS, Car-
men. “Habitar y tecnología en la vivienda prefabri-
cada contemporánea”. In: Proyecto, progreso y 
arquitectura, n. 6 (Montajes habitados: vivienda, 
prefabricación e intención), pp. 16-33, mai 2012.  
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refugiados... Se você quer viver em um con-
tainer, ok, mas se você não quer, você deve-
ria ter, pelo menos, outra opção viável. 

JJJJ: Entendi... Uma das coisas que descobri-
mos ao fazer este concurso é que, enquanto 
você é um refugiado, você está sozinho. Você 
só precisa de uma cama. Você não tem per-
tences, só sua mochila, e isso é o suficiente. 
Você divide um banheiro com outras pesso-
as... Você dorme em igrejas... E então, chega 
a hora de sair dali. Talvez através de uma 
moradia cedida pelo governo, com uma cozi-
nha, um banheiro e um lugar para dormir. 
Então, sua família chega da Síria, com crian-
ças, e para isso você precisa de mais espa-
ço... No caso deste último projeto que mos-
trei [a "Nova Spacebox"], é possível ir acres-
centando módulos. 

    MMMM: Sim, sim. Isto seria ótimo, porque você 
está aumentando a qualidade de vida neste 
espaço... 

JJJJ: Sim, mas a qualidade também está em um 
lugar para se viver sozinho. Caso você fique 
solteiro de novo, pode vender os módulos no 
eBay, separadamente, ou até mesmo guardar 
um desses módulos em seu jardim. Ou seja, 
com a modularidade, vem a flexibilidade, o 
que poderia ser uma solução para pessoas 
que começam com nada. 

Mas ainda estou curioso... Quando você diz: 
"Nós não queremos que esta tipologia se 
torne permanente", você tem medo que isso 
se torne um gueto? 

MMMM: Não, não só isso. Eu acredito que é possí-
vel que vivamos numa casa como essa para 
sempre, mas não podemos negar o fato de 
que o Estado, especialmente no Brasil, está 
completamente conectado ao mercado imo-
biliário. Isto poderia fazer com que esta tipo-
logia fosse, na verdade, uma forma de "solu-
cionar o problema deles", colocando essas 
pessoas em casas “temporárias”, só que 
para o resto de suas vidas. O que quero dizer 
é que você não resolve um problema habita-
cional só fornecendo habitações. Porque o 
problema habitacional está relacionado tam-
bém a questões de localização, integração 
social, entre diferentes camadas sociais e 
econômicas, isto é muito importante também. 

JJJJ: Mas por que você insiste em chamá-las de 
“temporárias”, então? Chame-as de "semi-
permanentes"! "Temporário" remete à "vida 
útil”, e a vida útil de um objeto como esses é 
de 50 anos. Você acha isso temporário? A 
maioria das casas, as tendências habitacio-
nais, os estilos de vida, mudam a cada cinco 
anos... E aparentemente, estão mudando 
cada vez mais rapidamente a cada década. 

Por exemplo, a primeira Spacebox surgiu 
com saídas para internet a cabo e hoje, todos 
nós temos WiFi! Isso tudo aconteceu em 10 
anos, influenciando os comportamentos e 
estilos de vida... O café ao qual levei você 
anteriormente [referindo-se a nosso ponto de 
encontro inicial] é utilizado por estudantes 
que moram nos apartamentos de cima do 
café, e que descem lá para trabalhar, porque 
eles ainda recebem o sinal de casa. Ou seja, 
o WiFi influenciou no modo com que eles 
usam suas casas. Suas casas são só para 
dormir, talvez, ou despejar suas coisas, ou 
para confraternizar com algumas pessoas, 
mas para trabalhar, eles preferem ir a cafés... 
A definição de "casa" ou "lar" se transforma a 
cada dia. 

Acredito que é necessário pensarmos como 
projetar habitações de um modo muito mais 
flexível. Foi isso que me encorajou a pensar o 
projeto a partir de módulos, para que assim, 
você possa satisfazer mais necessidades. Ou 
seja, não é a casa que é temporária, mas o 
modo com que vivemos. 

MMMM: Concordo com você, mas quando digo 
que estas casas são temporárias [as móveis], 
não quero dizer que elas sejam somente mo-
radias temporárias porque as pessoas mu-
dam de lar constantemente; digo que são 
temporárias porque elas podem se movimen-
tar, impactar vários locais. Algumas pessoas 
que moram nelas podem acompanhar esse 
deslocamento, mas no caso das Spacebo-
xes, não. 

Como você acha que as pessoas lidam com 
isso, ao observar parte de suas cidades de-
saparecerem repentinamente e se tornando 
outra coisa? Você disse anteriormente que a 
cada cinco anos esses espaços se transfor-
mam... Logicamente, alguns deles se man-
têm, mas como é que esse processo aconte-
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ce aqui? Prédios que são montados e des-
montados a cada cinco anos. 

JJJJ: Bem, a maioria destes projetos é localizada 
em pontos específicos, como dentro de cam-
pi universitários, por exemplo... Ou seja, não 
estão disponíveis para todo mundo. As pes-
soas que vivem neles veem-nos como um 
"gadget"... É como se vivessem em um trailer, 
um grande automóvel, ou um acampamento. 
É um "gadget", mas um "gadget" de luxo, 
porque você consegue entrar dentro. 

Aqui na Holanda tem se discutido muito so-
bre prédios de escritório vazios. Acredito que 
metade dos nossos prédios para escritórios 
dentro da cidade estejam vazios, hoje, devido 
à redução de tamanho necessária para este 
tipo de atividade, à crise de 2008 que levou à 
falência muitos bancos, e à mudança desse 
perfil para distritos periféricos [os Central Bu-
siness Districts]... Com isso os centros estão 
ficando com espaços vazios. Ou seja: muita 
coisa está acontecendo hoje devido à dis-
cussão sobre novos usos em prédios de es-
critórios, como, por exemplo, o desejo pela 
construção de apartamentos dentro desses 
edifícios. 

No entanto, também existe uma parte destes 
edifícios que abrigam espaços "pop-up78", 
como, por exemplo, lojas, miniplantações, 
etc. Acredito que pelo menos parte da cidade 
irá se tornar mais temporária. 

Em nossas ruas comerciais temos muitos 
edifícios de três andares, nos quais o primeiro 
andar é para comércio, mas o segundo e o 
terceiro andar estão vazios. Hoje as lojas 
possuem vitrines que se estendem por toda a 
fachada do edifício; antes era uma vitrine 
pequena de vidro e uma porta. Ou seja, hoje, 
a entrada para os andares superiores se dá 
pelas portas dos fundos. O problema atual é 
que essas lojas faliram e fecharam, então, ao 
andar por essas ruas comerciais, ver-se-á 
uma quantidade enorme de espaços vazios. 
Acredito que algo tem que acontecer ali,  
acredito que estamos nos acostumando, len-
tamente, a mais usos temporários e isso é um 

                                                           

78 Espaços geralmente destinados ao comércio e 
serviços que “abrem suas portas” em um local, de 
maneira rápida e temporária, e cuja operação tem 
um prazo curto de estadia. 

processo. Acredito que num futuro próximo 
nós teremos mais lojas fechando e ficando 
vazias, e acredito que transformá-las em edi-
fícios habitacionais pode ser um dos destinos 
dado a elas. Acredito que estamos assistindo 
um processo de transformação muito recen-
te. 

MMMM: Toda vez que eu tento relacionar isso com 
a realidade brasileira é muito difícil pensar 
que podemos usar espaços temporariamen-
te. Tudo que é aparece como algo temporário 
no Brasil, de alguma forma o Estado decide 
institucionalizá-lo. No Brasil nós tivemos mui-
tas intervenções "pop-ups" em espaços pú-
blicos da cidade, coisas que eram erguidas 
do dia pra noite, e que permaneciam por um 
período em um determinado local. Então, o 
Estado começou a olhar para isso como um 
modelo a ser reproduzido. Eles olhavam para 
algo que era pra ser temporário e tornavam-
no permanente, eles não entendiam (ou igno-
ravam) a essência de sua temporariedade. 
Acredito que, de algum modo, o problema 
não está só no fato de transformar algo tem-
porário em permanente, mas também como 
encarar a própria temporariedade... 

Durante minha pesquisa eu também encon-
trei exemplos para usos que não eram habi 
tacionais, onde se criavam objetos temporá-
rios para realização de um "minievento" – e 
isso estava diretamente relacionado a um 
capital, ou a alguém que estava tirando um 
lucro em cima desses objetos temporários. 
Ok, é dinheiro privado investido, por vezes 
pode aumentar habitabilidade da cidade, mas 
é um tipo de privatização... 

No caso da loja da Puma – acho que você 
deve conhecer – que desembarcou no porto 
de Boston, por exemplo, ela fazia parte de um 
evento internacional, no qual o edifício viajou 
da Europa para os EUA, atraindo várias pes-
soas para experienciar o espaço criado tem-
porariamente. Assim, eles transformaram a 
temporariedade em um "evento", em algo que 
pudesse gerar lucro. 

Às vezes acredito que o caminho do Brasil 
está seguindo esta direção – não vemos mui-
to desses exemplos lá, mas sempre quando 
vimos, há alguém tentando extrair algum be-
nefício em cima deles. 
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JJJJ: Mas, por exemplo, se o Estado disser que 
ele quer construir habitação social, isso pode 
ser interpretado de duas maneiras: eles po-
dem dizer "construiremos habitação social 
porque isso é bom para o povo”, o que, cla-
ramente, pode fazer com que sejam eleitos 
novamente; ou eles podem dizer "construire-
mos casas temporárias para essas pessoas", 
como isso aparentasse ser algo "inferior". 

MMMM: Bem, eles não discutem este tipo de habi-
tação temporária de forma aberta. 

JJJJ: Bem, o conceito de "temporário", no Brasil, 
pelo que pude entender, é de que é algo que 
é "intermediário". Uma vez que se constroem 
habitações “temporárias”, é necessário pen-
sar no que vem depois. 

Para não chamar essas casas de “habitação 
temporária” e construí-las para toda uma vi-
da, seria necessário pensá-las, projetá-las, de 
outra maneira. Não seria possível criar-se 
"micro-ondas" como esses, mas construir-se 
"casas", com o mesmo material, porque é 
mais barato. 

Minha pergunta é: as pessoas que precisam 
de moradia, onde elas vivem hoje? 

MMMM: Elas moram em favelas. 

JJJJ: Então, para elas, isto seria um avanço. 

Se você disser a elas que isso é "temporário", 
elas deveriam entender que isso é um avan-
ço, porque antes elas não tinham nenhuma 
perspectiva, e essas casas temporárias dão a 
elas uma perspectiva de vida. 

Se eu fosse o “advogado” do governo, eu 
diria para essas pessoas que elas poderiam 
morar nestas habitações para sempre. Não 
diria que elas são “temporárias”, mesmo 
sendo construídas de um material similar. 

MMMM: Mas o problema deste "para sempre" ao 
qual me refiro é que a habitação social no 
Brasil, geralmente, vem atrelada à ideia de 
propriedade. 

JJJJ: Propriedade? Quem é o proprietário des-
sas unidades? Vocês não têm corporações 
lá? Vocês não têm empresas que possuem 
edifícios e alugam suas unidades para as 
pessoas? 

MMMM: Não, nós não temos isso lá. 

JJJJ: Por que não? 

MMMM: Bem, eu estava me fazendo esta mesma 
pergunta na França também79... 

JJJJ: Isso é engraçado... Quando estive na África 
do Sul, tínhamos um problema de construir 
algo barato para o mesmo problema (habita-
ção social). Algo similar às Spaceboxes. 
Lembro-me de ter dito a eles que também 
precisariam dessas corporações para coletar 
os alugueis, caso quisessem algo similar. 

Havia 50 corporações em toda a África do 
Sul, pois é um país que teve, também, coloni-
zação holandesa, e que tem uma grande 
tradição neste setor. Os ingleses vieram de-
pois, mas basicamente é o mesmo sistema. 
Nós ainda temos laços estatais e entre go-
vernos, pois a Holanda apoia a África na área 
de construção civil. 

Os africanos fizeram algumas pesquisas so-
bre as funções dessas corporações e, apro-
ximadamente, só 3-15% recebiam os alugueis 
de maneira correta. Para o restante, eles ti-
nham que usar policiais para efetuar as co-
branças dos aluguéis. Esses policiais passa-
vam com suas viaturas pelos edifícios para 
coletar o pagamento. É assim também no 
Brasil, as pessoas não aceitam pagar um 
aluguel sobre essas unidades de moradia 
social? Por que vocês não têm essas corpo-
rações lá também? 

MMMM: Bem, eu não sei dizer. Acredito que não 
seja um problema das pessoas aceitarem 
isso ou não, mas sim da maneira como o 
Estado se relaciona com o mercado imobiliá-
rio. Por exemplo, se você mora numa "favela", 
e elas querem limpá-la, eles vão até lá, derru-
bam os barracos, e eles criam uma lista de 
espera para habitação social, na qual são 
registradas as famílias que ali moravam. En-
quanto você espera pela sua vez, você pode 
receber do governo uma quantia que, teori-
camente, pode pagar um aluguel, em "qual-
quer" lugar da cidade. Mas qual é o problema 
disso? A quantia de dinheiro fornecida é mui-
to pequena. O preço dos alugueis são muito 

                                                           

79 Referia-me ao período em que estive em Lyon, 
antes de ir para Amsterdam.  Na França, o siste-
ma habitacional é parecido com o da Holanda, no 
qual as moradias de baixa renda são subsidiadas 
pelo governo, mas não dão ao beneficiário seu 
direito de propriedade. 
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altos, então essas pessoas pegam esse di-
nheiro do aluguel e vão morar na periferia. 

JJJJ: Mas de quem eles alugam essas casas? 

MMMM: Qualquer proprietário que tenha um imóvel 
vazio. Há um mercado paralelo de alugueis, 
que absorve esta quantia de dinheiro estatal. 

JJJJ: Eu chamaria isso de um sistema corrupto. 

MMMM: De certa forma não deixa de ser. É finan-
ceiramente corrupto. Ou seja, quando eles 
fornecem essas "habitações sociais", é para 
propriedade privada. Os lucros das compa-
nhias que constroem essas unidades precisa 
se manter tão alto que eles estão sempre 
pressionando o governo para lhes fornecer 
mais crédito, como contrapartida à constru-
ção de casas para pessoas de baixa renda. 
Logo, sempre tem que ser lucrativo para o 
mercado imobiliário. 

JJJJ: Mas seria possível, em teoria, que o próprio 
governo construísse moradias baratas, com 
materiais baratos, de uma maneira inteligente. 
Pensando de maneira inteligente, onde os 
custos do produto poderiam ser cortados, 
tornando a habitação o mais barato possível, 
mas ainda assim, prática, cômoda, como 
qualquer outra casa. O governo teria a pro-
priedade dela – só em teoria –, deste estoque 
de moradias, tiraria as pessoas dessas situa-
ções limítrofes, as colocaria nestas casas, ao 
invés de dar dinheiro para os alugueis soci-
ais, eles estariam dando abrigo para as famí-
lias. 

MMMM: Seria melhor assim, mas no Brasil, não sei 
ao certo dizer, o Estado quase não produz 
mais casas. Lá o problema é que o mercado 
imobiliário, sob uma agenda neoliberal, não 
quer este tipo de sistema. Quase todas as 
ações sociais do Estado estão sendo coloca-
das de lado, como a saúde, educação, e 
agora, principalmente, a habitação. Há uma 
porcentagem muito pequena de casas que 
são produzidas pelo governo. A maior parte 
da produção é financiada pelo governo, mas 
não produzida por ele de uma maneira inde-
pendente do mercado imobiliário. Depois que 
ela é construída, a casa pode se tornar de 
propriedade do beneficiário através, também, 
de financiamento estatal, e quem paga gran-
de parte do valor, no caso da moradia social, 
é o próprio governo. Ele paga pela constru-

ção e pela compra da casa. Quando os fi-
nanciadores da pesquisa me perguntaram se 
seria possível pensar nestas casas para habi-
tação social, eu pensei: "não vejo por que 
não... é claro que podemos pensar, mas co-
mo é que resolveríamos o problema da terra, 
como empregaríamos essas unidades – para 
aluguel ou compra e venda?". Se elas forem 
empregadas como um bem próprio, as pes-
soas não vão querer pagar, porque ela perde 
valor ao longo dos anos, além de não estar 
atrelada ao direito de uso e ocupação da 
terra.  

JJJJ: Isso é uma coisa engraçada. Na África do 
Sul nós construímos um protótipo para um 
problema como esse. 

Lá, eles usam um material que se chama 
“adobe”, que parece cimento, mas não é. 
Construímos uma casa com 50 m², com sala, 
cozinha e banheiro com chuveiro no térreo, e 
dois quartos no andar de cima. 10,2 mil euros 
– preço de venda. O preço de produção era 
de 5 mil euros. Como era para as corpora-
ções sul-africanas comprá-las e alugá-las, 
entre 5 a 7 anos o investimento estaria pago. 
Depois disso seria só a coleta de alugueis. 

Elas tinham urgência na fabricação do mode-
lo, queriam o negócio para ontem, mas no 
momento em que mostramos uma amostra 
do tipo de material que iríamos utilizar para a 
fabricação da casa – adobe, e não cimento –, 
eles desistiram!  

MMMM: Bem, essa é uma ideia que muitos de nós 
precisamos rever. O conceito do que é uma 
"boa" casa e uma casa "ruim", baseando-se 
somente em seus materiais. 

JJJJ: Mas, sabe, eles não têm cimento suficiente 
no país sequer para construir suas pontes. 
Eles não poderiam descartar este tipo de 
material para a solução de seus problemas... 
Preferem construir casas em tijolos de cerâ-
mica! O problema é que lá, se você ergue 
parte de uma casa em um dia, e deve voltar 
no dia seguinte para continuar a obra, as pa-
redes somem! Porque lá, materiais para 
construção são muito caros! 

MMMM: Eles roubam a própria construção? 

JJJJ: Sim, eles roubam a casa em construção. 
Quando vão colocar esquadrias nas casas, 
as empresas quase nunca conseguem che-
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gar ao destino, porque os caminhões são 
assaltados no caminho. 

MMMM: Então há uma máfia de materiais de cons-
trução? 

JJJJ: Sim, isso tudo é vendido para uma máfia. E 
a máfia oferece esses materiais para a pró-
pria construtora. É um sistema altamente cor-
rompido. 

Então, como a construção corria o risco de 
desaparecer do dia pra noite, havia pressa 
para construir-se a unidade e colocar alguém 
para morar nela. Ou seja, a pergunta que nos 
fizeram foi: "vocês conseguem construir uma 
casa, terminá-la e entregá-la pronta para o 
morador em um só dia?" Ou seja, sua produ-
ção deveria começar às 6h da manhã, e até 
as 17h da tarde ela deveria estar pronta. 

Para isso, as unidades tinham que ser produ-
zidas em outro lugar, levadas até o local de 
instalação e conectadas, como o sistema da 
IKEA. Fizemos uma proposta em que era 
possível construir-se 25 casas por dia, com 
todas as conexões de encaixe, prontas para 
serem colocadas para aluguel, pela corpora-
ção... Tudo isso em um único dia. 

Aqui na Holanda, este tipo de arquitetura se 
mostra como algo possível de execução, do 
“tipo” "nós podemos fazer isso", mas lá, isso 
era uma necessidade, senão, seriam rouba-
das. 

MMMM: Sim, isso é ótimo, porque se identifica um 
problema local e tenta-se resolvê-lo, através 
da arquitetura. 

Só não sei como podemos resolver isso o 
Brasil, resolver nossa corrupção, que não é a 
de roubo de materiais, mas num nível muito 
mais complexo... 

Bem, você sabe como Brasil está hoje, que 
os donos de algumas construtoras estão 
sendo presos, e tal... Dá pra ver o quão cor-
rupto é este sistema. Talvez agora, com no-
vas construtoras, pode ser que surjam novas 
ideias que não pensam num único método de 
construir reproduzido indefinidamente, que 
pensam em novos modos de habitar, etc. 
Talvez agora nós tenhamos uma porta aberta 
para discutir isso, esta tipologia, e como ire-
mos resolver o problema da terra, dos alu-
gueis e da propriedade privada, no Brasil. 

JJJJ: Bem, o que vocês precisam é uma visão 
de longo prazo. Nesse projeto da Spacebox, 
eu a projetei, vendi para essas corporações 
habitacionais, e o primeiro projeto iria durar 
cinco anos. Meu concorrente em Amsterdam 
[TempoHousing] construiu algo similar, mas 
no fim das contas ele teve que mudar o proje-
to de lugar antes do prazo, porque foi cons-
truído numa região muito valorizada, próxima 
ao rio... O conjunto teve de ser desmembrado 
em dois, em locais não tão valorizados. Um 
deles fica atrás do presídio da cidade... Na-
quela época, aquela região não possuía mui-
ta infraestrutura de transporte. Era necessário 
andar por 15 minutos na chuva antes de con-
seguir-se pegar um ônibus. No começo os 
estudantes não queriam morar lá, e isso era 
um problema... 

O que aprendi disso foi que, se você projeta 
algo pra uma situação temporária, você deve 
pensar no que virá depois, na vida das pes-
soas, mas também na existência desses ob-
jetos. Onde elas serão colocadas nos próxi-
mos 25 anos? 

Além disso, deve-se pensar que, se você tiver 
que descartá-las, o que será feito com o ma-
terial utilizado? Isso é uma questão muito 
nova... Toda a discussão de "sustentabilida-
de", hoje, aqui na Holanda, não está pensan-
do no ambiente construído que já temos, mas 
sim no que será concebido... Uma questão 
crucial para edifícios temporários é a de que 
é necessário ter-se uma visão de longo prazo 
para eles. 

MMMM: Este é um modo mais avançado de se 
encarar o problema, em relação ao que co-
mumente fazemos. No nosso caso, estamos 
sempre destruindo edifícios de tijolos de argi-
la, que não são facilmente recicláveis. Já es-
tes materiais que vocês usam são muito mais 
fáceis de serem descartados apropriadamen-
te. 

Metade do problema de lixo no Brasil vem da 
construção civil. Este modelo de construção 
pré-fabricada já é bem melhor do que a ma-
neira usual com que construímos nossos 
prédios. Acredito que a pré-fabricação e o 
uso de materiais compósitos seja uma manei-
ra de se otimizar todo o processo construtivo. 
Isto é bom, mas um pouco distante de nossa 
realidade. 
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JJJJ: Sim, para isso você precisa pensar na "ca-
sa" da mesma maneira que se pensa em um 
carro. Uma ideia que eu roubei dos carros é a 
de "cable-tri" [ou “tri-rated cable”]. Você sabe 
o que é uma "cable-tri"? No motor de um car-
ro compacto, é uma peça elétrica que possui 
a união de três tipos de cabos diferentes, que 
passa por todo o carro. Um vai para as tra-
vas, outro para os faróis e outro para o painel 
do carro. É um conjunto de cabos que, na 
fase de produção, é feita em parte por dife-
rentes máquinas. Essa ideia pode ser tradu-
zida para uma residência, na qual parte do 
seu espaço é para as instalações. 

[Me mostra uma planta das Spacebox] 

Aqui você tem a cozinha, aqui o banheiro, e 
aqui o quarto-sala. Neste ponto pode-se pas-
sar parte da fiação e os soquetes de luz, cri-
ando um circuito. No momento que for ne-
cessária a desmontagem da unidade, você 
despluga o cabo e pode utilizá-lo na próxima 
instalação.  

Além disso, o que também gostaria de dizer é 
que, aqui na Holanda, nós estamos num 
momento no qual é o Estado que decide o 
que é bom para o povo. Antes da construção 
das habitações, é ele quem fornece a infraes-
trutura dos locais onde ele quer urbanizar. 
Esta atitude já encara os especuladores imo-
biliários de uma maneira diferente, impedindo 
que o projeto motive a construção dos arru-
amentos. 

Nesses casos, ouvem-se os especuladores, 
que são, majoritariamente, antigos fazendei-
ros, ou seja, as únicas pessoas que têm terra 
para vender; os ambientalistas, que defen-
dem o que é melhor para o meio ambiente, 
como o pessoal que cuida da vida dos pás-
saros, por exemplo... Eles podem vir a morrer 
após a instalação de postes de luz, porque 
voam contra as luzes e tal...; Temos também 
o governo local, o governo nacional... Todo o 
tipo de interesses, os mais diversos... 

Há alguns anos, a discussão sobre a criação 
de faixas de terra ocupável sobre a água para 
a construção de casas repercutiu em grandes 
manifestações, em Amsterdam. Naquele 
momento, o Estado queria impor essa ideia 
para as pessoas, tentando lidar com os pro-
testos da melhor maneira possível. 

Mas esse pensamento contrário foi se trans-
formando aos poucos... Foram convocados 
todos os investidores do mercado imobiliário 
para uma reunião, cada um dizendo qual era 
o seu interesse, e o Estado tentou, dentro 
daquilo, ver quais seriam os interesses em 
comum, a fim de controlá-los. Aos poucos 
foram surgindo sugestões de alteração do 
local de realização do projeto. 

Quando nós escutamos todas as pessoas, 
antecipadamente, aprendemos com isso. 
Mas eles [os especuladores] também apren-
dem, funcionado como uma maneira de con-
tenção de seus poderes. 

Acredito que essa seja uma maneira viável de 
se resolver os problemas, mas é um proces-
so que tomará um longo tempo. 

Estamos num processo de introdução de um 
novo sistema legal aqui na Holanda, para a 
construção civil e ordenamento urbano. Até o 
momento, estávamos presos a essas legisla-
ções urbanas, baseadas na segurança, esta-
bilidade estrutural, proteção contra incêndios, 
etc... Mas muitas dessas leis são bem idiotas. 
Uma delas é que a dimensão mínima de um 
quarto deve ser a de 3,30 x 3,30m. Se você 
cozinha, é necessária uma chaminé que jo-
gue a fumaça ou o vapor para fora numa ve-
locidade de 25m³/h; um pé-direito de 2,60m 
em todos os cômodos de sua casa, exceto 
no banheiro, que poderia ter 2,40m; se você 
construir uma casa, você deve fazê-la de uma 
maneira que ela se mescle com os edifícios 
do entorno... Então, se você tem um arquiteto 
que projete sua casa, você tem que levar o 
projeto para uma comissão que analisa o 
bairro e vê se aquele projeto está dentro dos 
parâmetros ou não. 

Quando nós construímos um dos conjuntos 
de Spaceboxes, falamos para as corporações 
que elas podiam escolher a cor que quises-
sem. Então, a mulher que era a gerente de 
projetos da empresa levou o projeto para a 
casa dela, colocou na frente de uma criança, 
numa tarde de domingo, e ela fez algo como 
isso: "Este aqui em vermelho, amarelo, verde, 
verde, azul, azul, azul, vermelho, roxo". Ela 
pintou as unidades, com lápis de cor. E daí 
eles me devolveram o papel falando "é isso 
que nós queremos". [Risos] Ok, daí eu tinha 
que levar isso para aquela comissão e eles 
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disseram "não, não vamos permitir isso, pa-
rece um código de barras! As cores têm que 
ser aleatórias". 

MMMM: Quem compõe essas comissões? As pes-
soas que vivem no bairro? 

JJJJ: Ninguém sabe! Mas ela existe e pediu que 
as cores fossem aleatórias. Daí, vimos que o 
vermelho desbota mais facilmente, devido 
aos raios UV, então as unidades de cor ver-
melha quase nunca eram colocadas no últi-
mo pavimento. A maioria era azul e amarela.  

No fim, esse foi um comentário muito ridículo 
para uma comissão que deveria avaliar os 
impactos de vizinhança. Parece alienígena de 
qualquer jeito... 

 
Figura 99 – Spaceboxes de Eindhoven. (Fonte: Maíra 

Cristo Daitx, foto tirada em 28/03/2016) 

MMMM: É por isso que em Eindhoven elas têm a 
mesma cor? 

JJJJ: Sim, sim. Havia um acordo para que elas 
não fossem coloridas, devido à proximidade 
com áreas arborizadas. Mas eu queria que 
fossem... Tentei fazer com que elas fossem 
todas rosas, mas eles não permitiram... Pra 
mim ia bem, num entorno todo verde, por que 
não rosa? [Risos] 

Hoje, eles estão mudando para uma nova 
legislação, na qual se eu quiser construir algo 
em um determinado bairro, eu levo isso para 
a comissão do bairro, e é ela quem decide 
qual será a cara da vizinhança. Assim, discu-
to isso com eles [a comissão de vizinhança] e 
não com uma comissão anônima qualquer. 

MMMM: Quantas unidades podem ser empilha-
das? Há um estudo para isso? Porque todas 
as Spaceboxes são somente de três unida-
des... 

JJJJ: Sim, a razão é o corpo de bombeiros. Ris-
co de incêndio. O 3º andar tem que ter o nível 
de piso de, no máximo, 7m até o chão. Para 
alturas maiores que isso, é necessária a cria-
ção de compartimentos de incêndio. Ou seja, 
o corredor teria que ser fechado e deveriam 
ser instalados equipamentos contra incêndio 
e detecção de fumaça. Como queríamos 
manter a estrutura aberta, esse regulamento 
nos limitou a três pavimentos. 

 

 
Figuras 100 e 101 – Preparação do solo para instala-
ção das Spaceboxes. (Fonte: Lucas Duin. Slides envi-

ados em 29/03/2016). 

Além disso, nosso solo é muito mole, então, 
caso fosse maior, precisaríamos fazer uma 
fundação. Para que conseguíssemos utilizar 
somente umas peças de concreto como 
apoio, o conjunto não poderia ser muito alto. 
Nestas bases é colocada uma peça de metal 
e o nível para o assentamento das unidades é 
regulado com areia. O sistema todo acaba 
sendo de "plug & play". Essas placas de con-
creto e os plugues também são modulares e 
podem ser retirados. São peças já utilizadas 
nos portos para fixação de containers. 
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Figuras 102 e 103 – Detalhe da estrutura de susten-

tação das unidades e das instalações hidráulicas. 
(Fonte: Lucas Duin. Slides enviados em 29/03/2016). 

M: M: M: M: Então, são as restrições legais que defi-
nem as cores e a altura dos edifícios. 

J: J: J: J: Sim, e isso varia entre locais.    

Há alguns anos surgiu um investidor ameri-
cano interessado nas Spaceboxes. Ele disse 
que nos Estados Unidos os códigos de cons-
trução são diferentes. Um deles é do HUD 
[“U.S. Department of Housing and Urban De-
velopment”], e o outro é o código de constru-
ção convencional, um tipo de legislação mais 
branda. Casas como as Spaceboxes são 
facilmente aprovadas por essas normas, mas 
para isso, devem ter rodas, ou seja, devem 
estar aptos para circular nas ruas. 

Para isso, as fábricas que produzem “mini 
casas” fazem testes dentro do local de mon-
tagem, instalando rodas nas edificações e 
fazendo-as rodar 1m dentro ali mesmo, para 
que o objeto receba a aprovação do código. 
É assim que eles fazem para provar que o 
modelo poderia circular numa via de carros. 

Após isso, elas são colocadas num cami-
nhão, levadas a seu destino final, onde uma 

laje já foi construída para instalar-se a casa. A 
laje possui um nicho para o encaixe da roda, 
como um degrau. Assim, as rodas continuam 
visíveis para os fiscais, mas nunca são utili-
zadas. 

MMMM: Neste caso, quem é que regula esses edi-
fícios, quando possuem rodas? No Brasil não 
é a Secretaria de Habitação, mas sim a Se-
cretaria de Transportes ou o Departamento 
de Trânsito. 

JJJJ: Bem, aqui na Holanda é o Departamento 
de Habitação – no caso das casas móveis –, 
mas para "motorhomes", eles possuem uma 
legislação separada, municipal, chamam-nas 
de "caravans" [reboque ou habitação sobre 
rodas não acoplada à carroceria do veículo]. 

Entretanto, você não pode viver numa "cara-
van". Você só pode viver nela e usá-la como 
sua casa se ela estiver adequada à legislação 
convencional para edificações. 

Nos EUA, isso é um pouco mais complicado, 
porque lá há um conjunto de normas diferen-
tes, e na maioria dos estados, o que prevale-
ce são normas internacionais para edifica-
ções. Em alguns deles, como a Flórida, ou-
tras normas são acrescentadas, como as 
para pessoas com deficiências motoras ou 
visuais. Em outros, existe um lobby forte dos 
construtores em madeira, com muitos mais 
códigos a serem seguidos. No total, eles têm 
60 conjuntos de normativas das quais eles 
podem escolher – o conjunto básico de códi-
gos (de incêndio e etc.) e estes códigos adi-
cionais. 

Então, para um estrangeiro com um produto 
disponível para exportação, é muito difícil 
entender como todos esses códigos funcio-
nam. Estas legislações também controlam 
edificações construídas sem rodas, como a 
Spacebox, porque são objetos transportáveis. 
Uma "caravan" ou um "camper" [sinônimo de 
“motorhome”] também são transportáveis. 

Este empresário que entrou em contato co-
nosco queria enquadrá-lo no código do 
HUD... Só que depois ele viu que, dessa ma-
neira, não seria-se capaz de conseguir uma 
hipoteca em cima da casa. Seria como um 
carro, do qual não é possível o hipotecar. 
Para que fosse possível hipotecar, o objeto 
deve ser fixado à terra. 
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MMMM: Bem, isso é um ponto crucial. Primeiro é 
muito difícil definir sob qual conjunto de re-
gras você está submisso. Logo, me questio-
no como é possível desviar-se da lei através 
da moradia. 

JJJJ: Vale a pena acrescentar-se outro ponto à 
sua questão: a "cultura da compensação"80. 
Nos EUA, há um perfil de advogado especia-
lista em fazer processos contra empresas 
para a reivindicação de compensações finan-
ceiras. Por exemplo, após o furacão Katrina, 
em Nova Orleans, a FEMA (Federal Emer-
gency Management Agency), uma agência de 
prestação de auxílio a vítimas de desastres, 
deu trailers para as pessoas que perderam 
suas casas - mais de 10 mil trailers.  

Esse grupo de advogados especialistas des-
cobriu que havia um tipo de material tóxico 
utilizado na fabricação desses trailers, feitos 
com um material utilizado na fabricação da-
quele "papel higiênico" cinza, uma união de 
papel + formaldeído. O formaldeído é, su-
postamente, um material cancerígeno, e em 
alguns casos pode causar dor de cabeça, 
vertigem...  

Estes advogados reuniram 200 pessoas que 
sofriam de vertigem, dores de cabeça, dupla-
visão, desidratação, depressão, e, então, 
processou a FEMA. Se uma única pessoa, 
dentre as 200, vencesse o processo, todas as 
outras teriam o direito de exigir o pagamento 
de indenizações, e o advogado responsável 
receberia metade do valor – este era o acor-
do. É assim que o sistema legal nos EUA 
funciona. 

Então, aquele investidor interessado nas 
Spaceboxes dizia que um dos problemas da 
aprovação pelo HUD é o de que eles são um 
“produto”, como um carro, um micro-ondas, 
etc. E, nesse caso, era de se esperar que 
advogados viessem e começassem a investi-

                                                           

80 Ele se refere a isso como “claiming culture”, e 
diz respeito a uma “cultura de indenizações”. Se-
gundo ele, o costume dos americanos em pro-
cessar empresas para o recebimento de indeniza-
ções baseando-se em danos colaterais após al-
gum evento ocorrido: uso de algum produto, mo-
radia sobre locais contaminados, etc. Aparente-
mente, nos EUA, esse tipo de procedimento é 
muito comum na profissão de advocacia. 

gar os materiais de fabricação, questionar 
seus efeitos na saúde, como náuseas, etc. 

Mesmo assim, ele estava disposto a arriscar. 
Assim, nós fizemos esta proposta [me mostra 
um desenho]: uma estrutura de metal desta 
altura, toda modular, conectamos ela no solo, 
colocamos nesse pedaço todo o sistema de 
ventilação, elevadores, escadas, e todas as 
tubulações. Com ela, você pode comprar 
uma casa-caixa e plugá-la onde quiser, aqui 
ou aqui. 

Nos EUA muitos pais compram apartamentos 
para seus filhos durante o período de estu-
dos, então, se comprassem uma dessas, 
poderiam tirá-la da matriz, e trazê-la consigo. 
Seria possível, também, fazer-se uma hipote-
ca, porque a estrutura está presa ao solo. É 
como se fosse uma estação de estaciona-
mento de casas. 

Infelizmente, não conseguimos uma aprova-
ção para usar a terra assim. Logo, o projeto 
não foi realizado... Mas era um plano atraen-
te. Mudando o tipo de estrutura daria até para 
fazê-la mais alta! 

Eu vi umas pessoas na Coréia que queriam 
fazer uma estrutura de concreto, como se 
fosse uma estante... A cada três conjuntos de 
casas modulares, um novo nível de estrutura 
de concreto, até que se chegasse a 30 anda-
res. 

MMMM: Entendi. Estamos chegando ao final da 
entrevista... Teria mais alguma coisa sobre a 
qual gostaria de falar? 

JJJJ: Lembro-me que você falou sobre "aceita-
ção". Estive pensando e acredito que uma 
maneira para ajudar esse processo de acei-
tação é envolver as pessoas que irão morar 
nesses espaços. 

MMMM: Vi que o modelo mudou, certo? Então 
acredito que as pessoas que moraram no 
primeiro modelo tiveram certa influência na 
criação dos próximos... 

JJJJ: Ah sim. Em cada projeto nós fizemos algo 
novo. Por exemplo, este aqui [me mostra no-
vamente um dos modelos] e o seguinte ti-
nham alguns problemas de conexão. Então, 
aqui está a coluna, dentro da parede, que se 
conectava aqui, com a outra unidade. Quan-
do descobrimos que quando estes dois pon-
tos estivessem conectados, se você fizesse 
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um barulho aqui era como o ruído de um 
aquecedor, o som vazava. Então precisáva-
mos colocar uma camada de borracha em 
dois pontos, separando as conexões com a 
borracha. O mesmo foi feito com as escadas 
e os corredores. Portanto, a borracha melho-
rou a transmissão de energia entre o corre-
dor, as escadas e as unidades. 

Outro problema resolvido devido a reclama-
ções dos moradores era que se você estives-
se com sapatos que fizessem barulho nos 
corredores, qualquer um poderia escutar. 

O primeiro projeto foi uma experiência solitá-
ria, mas depois isso mudou. 

MMMM: Sim, quando olho para esses corredores, 
penso que eles seriam muito barulhentos... 

JJJJ: O mais engraçado é que desde o início as 
unidades tinham afastamentos nas laterais. 
No primeiro exemplo, elas tinham 2cm entre 
elas, e hoje os novos modelos têm 8cm. Ou 
seja, o barulho não viajava de uma unidade à 
outra, mas sim, através dos corredores. 

 

Figura 104 – Corredor entre as unidades. Conjunto de 
Eindhoven. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, foto tirada em 

28/03/2016) 

 

Todos os ajustes que fizemos foram peque-
nos, mas com um grande efeito. 

Tivemos problemas com os shafts, onde pas-
sava a fiação, pois era muito próxima ao 
aquecedor... 

Na parte elevada, bem onde estava o "nariz" 
da unidade, restava um espaço triangular. A 
profundidade do nariz era de 1,40m, para que 
fosse possível colocar-se uma cama para 
duas pessoas ali. Só que, uma vez, uns core-
anos vieram visitar as Spaceboxes, e numa 
das unidades a cortina estava aberta. Podía-
mos ver o colchão ali, bem próximo da janela, 
e havia duas pessoas acordando bem naque-
le momento... No exato momento em que eu 
estava mostrando a casa para eles... Eram 
umas 10-12 pessoas! Quando percebi que 
eles não estavam olhando para mim, mas pra 
algo nas minhas costas, virei para tentar en-
tender e vi que havia um casal ali, bem atrás 
de mim! [Risos] O espaço da cama, hoje, 
não fica mais perto da janela... 

MMMM: Lembrei-me de outra questão... Como 
funcionava a interlocução entre os agentes? 
O Estado, as Universidades... Você disse que 
foi até uma fábrica com seu projeto e, depois 
de feitas, você vendia essas unidades. Você 
estava em contato sempre com alguém do 
Estado, alguém da fábrica, e...? 

JJJJ: Era um triângulo. Eu entrava em contato 
com a fábrica, eles faziam a parte de enge-
nharia do projeto, pensando em como produ-
zi-la. Eu fazia o projeto e, juntos, íamos até as 
corporações. Essas corporações são público-
privadas. Elas compravam as unidades e 
alugavam-nas para os estudantes. Logo, a 
universidade não tinha nada a ver com o pro-
cesso. 

MMMM: O Estado participa, então, de certa forma. 

JJJJ: Sim, eles facilitam o financiamento das 
unidades. Há um banco do Estado que faz 
empréstimos para as corporações, financian-
do a compra das casas. O valor deve ser 
pago em 5 anos. Assim, as corporações 
usam os alugueis para o pagamento do em-
préstimo. 

MMMM: Então, só para ter certeza, quem paga os 
alugueis para as corporações são os próprios 
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estudantes que moram ali, não a universida-
de. 

JJJJ: Alguns dos estudantes ganham apoio do 
governo, mas não todos. 

Se esses perfis de estudantes moram na sua 
própria casa, eles têm direito a um auxílio 
para pagamento de material de estudo. Caso 
decidam sair de casa e morar no campus, 
podem ter algum outro tipo de apoio – o valor 
é de aproximadamente 600 euros por mês. 
Metade disso vai para o aluguel. 

MMMM: Bem, pelo que entendi, então, foi você 
quem decidiu fazer uma microcasa móvel e 
vender para o Estado. Esta necessidade tipo-
lógica não partiu deles. 

JJJJ: Não, eu fui lá e vendi minha ideia. 

MMMM: E eles aceitaram, se tornando algo signifi-
cativo. É difícil de entender quem foi que sur-
giu com essa ideia e quem foi que a abar-
cou... 

JJJJ: Entendo... 

Eu fiz o croqui dessa casa em uma tarde de 
domingo e na outra segunda fui até Delft para 
conversar com uma grande corporação que 
atuava em Amsterdam, Delft, Den Haag, etc. 
Por coincidência, naquele dia, encontrei com 
o responsável pelo setor de inovação da em-
presa. Se eu tivesse me encontrado com ou-
tra pessoa, este projeto nunca teria saído do 
papel. 

Foi ele que começou a me perseguir e me 
ligar semanalmente, perguntando se já estava 
pronto, e daí eu tive que ir até uma fábrica 
descobrir como poderia fazê-la. A fábrica fez 
a parte de engenharia, porque eu não sabia 
nada sobre edificações móveis ou portáteis. 

Foram eles que fizeram o material para a 
construção, feito de fibra de vidro, com uma 
camada de espuma isolante e uma parte es-
trutural, que dá sustentação ao objeto. Além 
disso, há um material retardador de chamas, 
também. Tudo tinha 88mm – a mesma es-
pessura para a parede, o teto e o piso. Um 
molde agregava todos os materiais e, depois, 
era colocada uma película impermeabilizante 
externa, inserida a vácuo. Em um dia ficava 
pronto. É o mesmo método de fabricação 
dos barcos, exceto que, no caso deles, a 

espessura é menor e o material é mais flexí-
vel. 

Minha participação nesta parte foi tentar ver 
como empregar outros materiais que fossem 
retardadores de chamas, como inserir a ca-
mada de isolamento térmico... Uma vez que 
se tem o material modelo, é possível brincar 
com ele. Por exemplo, em países com maior 
grau de incidência solar, fazer a espessura 
mais grossa. Um país como o Brasil, onde a 
temperatura não cai muito à noite, não preci-
sa de tudo isso... Não são necessárias algu-
mas dessas espumas. 

MMMM: Eu diria que você precisaria de um materi-
al oposto, que ao invés de manter o calor, 
fosse capaz de dissipá-lo, não deixando a 
casa uma estufa ou forno. 

JJJJ: Sim, você não retiraria esta espuma, mas 
criaria um espaço vazio no meio, cheio de ar. 
Essa combinação de muitos materiais que é 
o truque para a construção das unidades. 

MMMM: Espero que no Brasil alguém já esteja 
pensando num sistema possível para isso. 
Painéis como esses são compráveis no Bra-
sil, mas caros. O que não vejo é alguém que 
faça edifícios completamente modulares com 
esses painéis. Todos são pré-fabricados, 
móveis de certa maneira, mas não criam ob-
jetos móveis. 

JJJJ: Vocês precisam adaptar a técnica para seu 
propósito. É isso que vocês precisam fazer. 
Fiz muitas pesquisas para tentar tornar esses 
materiais menos "químicos". Porque há mui-
tos produtos químicos aqui, como o formal-
deído dos EUA, que é um possível cancerí-
geno, mas só quando empregado em gran-
des quantidades, e quando se fica exposto a 
ele por muito tempo. 

Não é o caso das Spacebox, mas mesmo 
assim, as pessoas entrariam em pânico se 
achassem que existem formaldeídos aqui. 

MMMM: Estes materiais são fáceis de descartar ou 
se reciclar? 

JJJJ: Alguns podem ser reciclados, mas alguns 
são mais difíceis disso. Na Universidade de 
Delaware, um professor desenvolveu, durante 
10 anos, uma grelha na qual, dentro de cada 
quadrado, eles inseriam tipos de fibra e de 
óleos naturais diferentes, misturando-os. No 
final da pesquisa eles descobriram um mate-
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rial muito flexível feito de penas de galinha 
fermentadas. Esse material era muito bom 
para a construção de casas. [Risos] 

MMMM: Para isso [inovação de materiais], no en-
tanto, é necessário criar um nicho industrial 
que o produza e torne-o barato para utiliza-
ção na construção civil. Não deixa de ser uma 
descoberta, mas... 

JJJJ: Bem, estas pessoas pelo menos estão 
tentando criar algo diferente. Mas você está 
certa em dizer que há um sistema por trás 
disso. 

MMMM: Outra pergunta que gostaria de fazer: 
Como é a fase de instalação das unidades? 
Você disse que há comissões que escolhem 
a cor dos edifícios, mas sua instalação tam-
bém cria uma espacialidade diferencial em 
relação à cidade. Por exemplo, quando foi 
decidido construir-se um edifício modular, 
criou-se um arranjo que é completamente 
diferente dos outros exemplos de arquitetura 
móvel que eu pesquisei... De unidades indivi-
duais, locadas em espaços afastados, não-
relacionadas com os centros urbanos. 

Como é que você escolhe os locais de insta-
lação? 

JJJJ: Eu não escolho. 

MMMM: Então, quem decide? 

JJJJ: As corporações habitacionais. 

MMMM: Sim, eles fornecem a você a localização, 
mas é você que decide como instalá-las. 

JJJJ: Ah, entendi... Sim, eu tive que fazer pran-
chas de instalação. 

Por exemplo, em Utrecht, existe o prédio da 
Universidade, e na esquina havia uma faixa 
livre... Um pequeno pedaço de terra que es-
tava disponível, que foi o que eles me deram 
para trabalhar. 

Eu podia escolher se queria fazer um edifício 
comprido ou um “L”... No fim, perguntei a 
eles se eu podia usar outra área que também 
estava vazia, para que pudessem ser constru-
ídos três edifícios. 13 unidades lado a lado e 
3 pra cima. 

Em suma, este era o meu trabalho, mas só. 
Eu dava o desenho para a corporação e ela 
apresentava para a comissão, para a prefeitu-
ra... Ela é que fazia o processo de aprovação, 

não eu. Ela é quem conseguia a aprovação 
para construir-se no local escolhido. 

Essas corporações compravam ou empresta-
vam pedaços de terra da universidade, para 
conseguir a aprovação da prefeitura para 
construir. Eu só fazia um desenho para que 
eles levassem até os órgãos responsáveis, 
com a planta de localização do local onde 
ficaria o ponto de coleta de lixo, ou a mesa de 
pingpong comunitária, etc... Esta era a minha 
função. 

Eles compravam as unidades da fábrica, e a 
fábrica me pagava uma taxa por cada unida-
de vendida, como "royalties". 

Ou seja, o contato era feito entre mim e a 
fábrica, e entre a fábrica e a corporação. 

MMMM: Então as corporações faziam um pedido 
para a fábrica, a fábrica pagava uma quantia 
para você. Além disso, as corporações tam-
bém entravam em contato com você para 
pedir alguns desenhos técnicos. Logo, você 
recebia tanto da fábrica, quanto da corpora-
ção. 

JJJJ: Sim, na verdade, o serviço dos desenhos 
técnicos já vem embutido no preço dos royal-
ties. Nós temos contato, eu e a corporação, 
mas não recebo o pagamento direto. A fábri-
ca é quem me paga e quem entrega as uni-
dades para a corporação. Assim que o proje-
to de instalação é aprovado pela prefeitura, 
eu recebo os royalties. 

MMMM: Você já pensou em usar as Spaceboxes 
para outras funções? 

JJJJ: Como o quê? 

MMMM: Comércio, por exemplo, um espaço de 
convívio comunitário... 

JJJJ: Sim, houve um pedido para que algumas 
unidades fossem espaços de convívio, em 
um dos casos. Mas pagar 20 mil euros para 
esses fins é meio caro. Algumas universida-
des instalaram uns espaços convencionais 
próximos aos edifícios, feitos de madeira, 
como espaços de interação, e tal... A pergun-
ta que sempre era feita nesses casos era: 
"quem vai fazer a manutenção, limpá-las?". 
Em alguns edifícios havia uma unidade para 
uma lavanderia comunitária, mas esse era o 
único caso de uso diferencial. 
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As Spaceboxes não estão aptas a funciona-
rem como uma loja, por exemplo. Se você for 
até o conjunto da TempoHousing, em Ams-
terdam, no térreo eles fizeram uma pizzaria, 
um mercado, uma oficina de bicicletas, etc... 
Os containers são bem mais adaptáveis a 
esses diferentes usos. 

MMMM: Quem faz a manutenção das escadas e 
corredores? Os alunos pagam um tipo de 
taxa? 

JJJJ: Ah... Esqueci de mencionar... 

Há outra empresa no sistema [de agentes, do 
qual ele me explicou anteriormente]: uma 
fábrica de peças de aço, que faz as escadas 
e corredores. Ela também entra em contato 
comigo para a realização dos desenhos téc-
nicos. 

Então, funciona assim: 

As corporações entram em contato comigo, 
conversam comigo, me mostram o pedaço 
de terra que possuem e me questionam 
quantas unidades podem ser colocadas ali; 
após isso, eu faço alguns desenhos e mando 
para eles. 

Assim que o projeto é aprovado eles me pe-
dem uma indicação de fábrica; a fábrica pega 
o pedido e determina um prazo de entrega. 

As corporações voltam, então, a falar comigo, 
pedindo as plantas técnicas para a aprova-
ção, porque a partir daquele momento eles 
têm 13 semanas para receberem a aprova-
ção, aproximadamente três meses. As primei-
ras 7 semanas são necessárias para que as 
pessoas no bairro deem sua opinião, caso 
queiram protestar contra. Depois das sete 
semanas, as corporações já sabem se po-
dem construir. 

A fábrica, que ficou esperando durante sete 
semanas, ganha, então, sinal verde da corpo-
ração, para que comece a linha de produção.  

Deve-se, portanto, esperar novamente por 
seis semanas até a aprovação sair... As cor-
porações já sabem que a aprovação vai sair, 
porque no projeto anterior, eles já tiveram 
sucesso. O único atraso que é possível de 
acontecer é dentro desta comissão anônima 
que define as cores dos prédios... Mas, tudo 
isso é resolvido por telefone. 

Nessas últimas seis semanas das 13, as fá-
bricas podem começar a produzir – mais ou 
menos 1 a 2 por dia – e, enquanto isso, eu 
espero sentado com os dedos cruzados... 
[Risos] 

Neste meio tempo, o Departamento de Proje-
tos e Planejamento planeja como será a mon-
tagem e transporte das unidades. Nestas seis 
semanas, as companhias que constroem os 
equipamentos internos – cozinha, banheiro e 
móveis – podem contratar uma equipe de 
construção que se reúne com as outras áreas 
para fazer o planejamento. 

No dia que a aprovação sai, todos começam 
a agir. Levam esgoto, eletricidade, pavimen-
tação, estacionamentos, locais para o lixo. E 
tudo o que eu tenho que fazer é esperar... Ir 
lá e tirar uma foto depois de pronto [Risos]. 
Esperar pelos meus royalties. 

MMMM: Você ainda recebe os royalties sobre o 
produto? Mesmo depois do fim da parceria?81 

JJJJ: Bem, algumas vezes... Quando o conjunto 
de Utrecht foi vendido para a Alemanha. Co-
mo eles precisavam de alguém que soubesse 
como remontá-las, eu recebi um valor sobre 
isso. 

MMMM: Então, hoje existem refugiados vivendo 
nestas Spaceboxes? Onde? 

JJJJ: Em Aachen. 

MMMM: Para mim, é importante que eu faça esses 
registros para provar que elas, de fato, se 
moveram. 

JJJJ: Entendo... 24 unidades de Amersfoort tam-
bém foram transportadas, para Apeldoorn. 
Estas unidades são um pouco esquecidas, 
mas ainda permanecem lá. Elas são meno-
res, tem 30m². 

MMMM: Tenho uma última pergunta. Quem faz o 
transporte das unidades? A corporação? 

JJJJ: Sim, eles contratam uma empresa de fretes 
e içamentos. 

MMMM: Vocês têm um tipo de sistema especiali-
zado no transporte de unidades habitacio-
nais? 

                                                           

81 Mart me havia explicado que a parceria com seu 
ex-sócio, Lucas Duin, havia chegado ao fim em 
2009, e que ele é quem hoje detém os direitos 
sobre a marca Spacebox. 
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JJJJ: Na verdade, não. É só uma empresa de 
fretes convencional. Eles já possuem os 
equipamentos necessários e é fácil de contra-
tá-los. 

MMMM: Vocês contratam muitos caminhões ao 
mesmo tempo para levar essas unidades? 

JJJJ: Bem, somos um país pequeno... Cabem 
duas unidades em um caminhão. O cami-
nhão mede 30m, então dá para levar duas 
unidades de cada vez, já que as Spaceboxes 
têm 6,5m de comprimento. 

MMMM: Gostaria de saber o quanto custa trans-
portar cada uma dessas unidades... Este é 
um dos pontos importantes que eu gostaria 
de descobrir porque, como lhe disse, a maio-
ria das unidades móveis que pesquisei acaba 
ficando parada no mesmo lugar. E eu não sei 
a razão para isso... Sei que não são pensa-
das para serem nômades, mas... 

JJJJ: Se você pensar nestes casos, o custo é 
baixo, porque o transporte acontece só a 
cada cinco anos. Ele se perde nos lucros 
obtidos pelos alugueis. O que custa caro é 
levar água, luz e esgoto para os locais. A 
missão desses espaços é mexer o mínimo 
possível no local... Para que isso aconteça os 
canos ficam enterrados e cobertos de casca-
lho. Nosso objetivo era fazer um tipo de sis-
tema independente para cada unidade. O 
problema maior para isso era a água. Chove 
muito na Holanda, mas não todo dia, então, 
você precisaria armazená-la e instigar o raci-
onamento. 

MMMM: Sim. Quando a casa é plugada na cidade, 
você ainda é capaz de ligá-la à rede urbana 
de abastecimento. Mas se instalá-las num 
local que não tem nada... 

JJJJ: Sim... Na cidade esgoto, água e luz estão 
por toda parte... Mas se você colocá-la fora 
de um centro urbano, você é quem deve pa-
gar para levar essas redes até lá. 

MMMM: Além dessa "Nova Spacebox" que você já 
comentou, você tem algum outro projeto de 
casa móvel? 

JJJJ: Sim, mas meio que um projeto paralelo. Eu 
tenho tentado criar meu próprio projeto espe-
cífico para refugiados, que parece uma tenda, 
mas é uma casa. 

MMMM: Ah sim, tentar levar esse projeto para o 
Líbano, talvez...82 

JJJJ: Sim, mas essa é uma história ainda bem 
difícil... 

MMMM: Alguma dessas ideias foi construída? Você 
não tem um protótipo delas? 

JJJJ: O projeto da África do Sul tem um protóti-
po. Fiquei lá durante uma semana e construí 
painéis junto com pessoas sem instrução, 
que não conseguiam calcular ângulos, nem 
tamanhos. Essas 20 pessoas fizeram os pai-
néis. Depois, passei outra semana para que 
pudéssemos construir aquela casa de um dia 
só. 

Bem, este projeto foi um sucesso. Aprendi 
muito com ele, especialmente no que não 
fazer. Estávamos lidando com uma cultura 
completamente diferente, de pessoas que 
não querem trabalhar, mas que precisam 
fazer isso. Aprendi detalhes de construção. 

O projeto acabou quando o Lucas começou 
a se questionar se a proposta seria lucrativa... 
A África do Sul possui políticas econômicas 
internas que impedem que o dinheiro seja 
levado para fora. No fim das contas, o pro-
blema ainda persiste. As pessoas continuam 
vivendo em condições precárias. 

Muitos materiais daqui não existiam lá... Nós 
somos um país privilegiado, temos uma ma-
deira que é muito leve. Lá eles tinham que 
importar esse material do Canadá. Quando 
fui a uma loja lá na África do Sul, pedi por 
folhas de madeira compensada, e o vende-
dor me disse que elas só chegariam em duas 
semanas, porque estavam vindo de navio do 
Canadá. Para construir-se lá, temos que pen-
sar de maneira muito diferente... Ou importa-
mos o material ou usamos o que eles têm lá. 

                                                           

82 Mart havia me dito, durante o percurso de ôni-
bus que tomamos juntos, que, uma vez, entraram 
em contato com ele para fazer um projeto no Lí-
bano, destinado ao recebimento de refugiados. 
Quando ele fez a proposta, disseram que ela se 
parecia muito com uma casa "de verdade", e que 
não poderia ser construída, pois não queriam dar 
a impressão de que aquele espaço seria algo 
permanente. Pediram, então, que se construísse 
algo com qualidade, mas que, mesmo assim, 
preservasse uma "cara" temporária, como uma 
tenda, por exemplo. 
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E assim não precisaríamos lhes vender as 
unidades prontas... 

MMMM: Você se lembra de algumas estruturas dos 
Jogos Olímpicos de Londres? No Brasil, eles 
estavam querendo comprar parte das estrutu-
ras móveis dos jogos de Londres. Sem pen-
sar no clima, nem nada... Isso foi descartado, 
no fim. Mas o que fica no pensamento é que, 
não é porque é um produto que fez sucesso 
aqui, na Holanda, que isso irá funcionar no 
Brasil. Provavelmente não iria. Aqui pode ter 
um conforto térmico ótimo, mas no Brasil 
seriam necessárias algumas adaptações. 

Não gostaria que o Estado começasse a 
pensar, lá, que porque isso foi uma boa ideia 
aqui, que eles podem só importar essa ideia 
para lá. 

MMMM: Bem, essa é a sua missão! [Risos] 

Eu me encontrei uma vez com venezuelanos 
que queriam pensar em algo parecido. Eu fiz 
para eles um projeto com um novo conceito. 
Era metade feita de forma convencional, me-
tade feita de materiais compósitos. Ambas as 
partes eram modulares. 

Estes caras da Venezuela queriam um projeto 
para habitação social, que fosse modular. 
Apartamentos pequenos e grandes, empilha-
dos em 3 ou 4 fileiras... Um deles me disse 
que o Chavez tinha decidido que iria construir 
500 mil unidades habitacionais, o que, de 
fato, aconteceu. Nesse momento eu descobri 
que há muitas diferenças entre o modo euro-
peu de pensar e o sul-americano. 

Primeiro, foi o nível de corrupção. Naquela 
época, o Chavez ficou doente e teve que reti-
rar os testículos por causa do câncer... Logo 
depois, ele morreu. Então, todo o seu projeto 
acabou... Mesmo assim, nós mantivemos 
contato e o que pude tirar disso tudo foi que 
seria melhor produzir as unidades na Turquia, 
Índia, ou qualquer outro lugar, e enviá-las 
para lá de navio. Porque, se fosse necessária 
a criação de uma fábrica de unidades mó-
veis, modulares ou pré-fabricadas, nós nunca 
conseguiríamos realizá-la, por causa da cor-
rupção. 

MMMM: Aparentemente, é mais fácil para nós 
comprarmos algo que já está pronto, mas 
não acho que é só isso. O certo, nesse caso, 
seria mudar a indústria para adaptá-la ao 

nosso meio de vida. E pra ser sincera, não sei 
o quanto isso poderia vir a acontecer... 

JJJJ: Sim, mas daí você teria que decidir o que é 
que você quer comprar. Que nunca vai ser o 
que nós usamos por aqui. Teríamos que 
adaptar o projeto às suas necessidades, cul-
tura. 

MMMM: Acredito que aquele workshop que você 
fez na África do Sul é o que dá importância à 
profissão do arquiteto. Como o que estou 
fazendo aqui, por exemplo. Descobrindo coi-
sas que não sabia, das quais eu não estava 
familiarizada. Tentarei levar para o Brasil es-
sas experiências, pensando em uma solução 
possível, caso realmente queiram fazer algo 
como isso. O importante disso tudo é tentar 
entender por que essa maneira de se fazer 
casas não acontece lá da mesma maneira. 

J: J: J: J: Espero que um dia você consiga chegar lá! 
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MAÍRA (M)MAÍRA (M)MAÍRA (M)MAÍRA (M): Conte-me sobre como as Space-
boxes são produzidas. 

LUCAS DUIN (D)LUCAS DUIN (D)LUCAS DUIN (D)LUCAS DUIN (D): Elas são compostas por 
quatro painéis. Os laterais, um para o piso e 
para o teto, o painel com a porta e o da fren-
te, e o da janela teto-chão. Os painéis laterais 
têm 3m de altura e 6,5m de comprimento. 
Também temos modelos de 3,5m x 7,5m. 

Eles têm que ser produzidos por partes. Faz-
se um molde, com uma parte negativa e outra 
positiva e, então, ele é preenchido com os 
materiais. São feitos de fibra de vidro, uma 
espuma estrutural, outra camada de fibra de 
vidro e depois uma placa de retardador de 
chamas. O painel completo, fica com 8cm de 
espessura. 

No modelo original as laterais tinham duas 
vigas de aço, para que pudessem se conec-
tar uma sobre a outra. É bem parecido com 
uma peça de LEGO, só que aqui você tem 
um "buraco" no steel framing, que serve como 
conector entre as peças e, assim, possa co-
locar uma unidade sobre a outra, formando 
um único bloco. 

Hoje, existe um molde diferente para o chão e 
outro para o teto, que podem ser feitos de 
duas maneiras: 

Conecta-se uma bomba de vácuo entre o 
molde e a resina, que é bombeada até o 
molde. O vácuo tira todo o ar e, assim, a resi-
na se espalha por toda a peça, deixando-a 
bem firme e resistente. O problema, nesse 
caso, é que eles a resina não é impermeável. 
Nos novos modelos, colocamos uma camada 
"gelatinosa" por fora83. Essa camada deixa a 
superfície bem lisa, como um barco. Este 
processo de utilização de bombas de vácuo 
vem do setor aeronáutico, automobilístico, 
mas também do náutico (produção de bar-
cos). As melhores pessoas nesta área estão 
no ramo náutico. É assim que as peças são 
feitas. 
                                                           

83 Refere-se à resina de poliéster que geralmente é 
aplicada sobre fibra de vidro, dá um aspecto simi-
lar à tinta epóxi. 

Depois disso, você junta as cinco peças, adi-
ciona a cozinha, o banheiro, em alguns casos 
o piso – alguns clientes preferem ter seu pró-
prio piso e decoração –, e só. Leva-se eletri-
cidade. Assim, você tem um estúdio de 6,5 x 
3m. A vantagem para os estudantes é que 
eles têm tudo o que precisam, podem viver 
em conjunto, no mesmo edifício, sem ter a 
preocupação de terem que compartilhar ba-
nheiro, cozinha, etc. 

Esta é a tendência atual... Há outros produtos 
no mercado também, como os containers... 
Muitos projetos de container! Eles também 
suprem essa necessidade, mas, na minha 
opinião, eles são menos atraentes, porque 
têm só 2,40m de largura. São muito finos e 
compridos... Você fica com uma casa muito 
estreita. Esses objetos [as Spaceboxes] são 
mais largos, especialmente o modelo de 
3,5m de largura, o que é ótimo. 

Sobre o projeto de Eindhoven, quando for-
mos visitá-lo84, talvez consigamos conversar 
com alguém que more lá. Esse projeto já tem 
20 anos. O problema é que os mantenedores 
não limpam as unidades do jeito certo, então 
você vai ver que elas parecerão um pouco 
sujas – o que seria evitado, se nós tivésse-
mos utilizado essa camada "gelatinosa". 

MMMM: Este é o único conjunto que não é colori-
do? Que é só branco? 

DDDD: Sim, elas são brancas porque é o cliente 
que escolhe. Nós não somos mais donos 
delas, são produzidas e vendemos. 

MMMM: Quem são as pessoas que compram? Os 
estudantes? 

DDDD: A universidade. Neste caso específico 
[Eindhoven], a Universidade. Mas na maioria 
dos casos são as corporações habitacionais, 
que têm um contrato com a universidade85. 
Pensando bem, acho que aqui também é 
uma corporação, que coleta os alugueis e 
administram isso. Nosso trabalho é só ven-
                                                           

84 Encontrei-me com ele em Eindhoven, para que 
pudéssemos olhar as unidades juntos. 
85 Essa informação será corrigida depois. Segun-
da uma conversa informal que tive com um estu-
dante que morava numa das Spaceboxes, ele me 
disse que paga o aluguel em uma corporação, 
com sede próxima ao local de instalação das 
unidades. 
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der. Por isso que nossa empresa é bem pe-
quena, nós não produzimos. 

MMMM: OK. Vocês contatam a fábrica, que a pro-
duz, certo? 

DDDD: Sim, e elas constroem, para nós, centenas 
dessas unidades. 

MMMM: Mas vocês dão para a fábrica o modelo? 
Dá pra mudar a fábrica que produz? 

DDDD: Sim, dá pra mudar de fábrica. Mas como 
esse projeto é um pouco complicado de se 
construir, você deve escolher bem quem faz, 
porque se você fizer uma etapa errada, terá 
de refazer todo o trabalho. 

Por exemplo, a estrutura interna de metal foi 
calculada por um engenheiro da fábrica, de 
um modo em que fosse possível empilhar as 
unidades em até três pavimentos, sem ne-
cessidade da construção de uma fundação 
para elas. 

MMMM: Então é por isso que todos os conjuntos 
têm até três pavimentos? 

DDDD: Sim, mas se você tivesse mais do que três 
pavimentos, também teria que acrescentar 
outros equipamentos, como elevadores... 
Resumindo, você teria que satisfazer outras 
normas e exigências. Principalmente as rela-
cionadas à prevenção de incêndios. O depar-
tamento de bombeiro é sempre muito rígido 
com pessoas que trabalham com pré-
moldados. 

Para a venda desses objetos, primeiro você 
deve ter aprovação dos órgãos institucionais, 
que ficavam muito nervosos pelo fato de que 
a estrutura de encaixe ficava instalada dentro 
das paredes das unidades. Ou seja, o medo 
deles era que se chovesse, a água penetraria 
pela estrutura, que poderia começar a enfer-
rujar e etc... Nós não queríamos mais que 
essa estrutura ficasse dentro da unidade. 
Então, hoje, estamos trabalhando com uma 
empresa irlandesa que está desenvolvendo 
uma estrutura metálica de encaixe, e essa 
estrutura é colocada dentro da unidade. 

MMMM: Então, vocês vão produzir essa estrutura 
na Irlanda, em um material diferente? 

DDDD: Não, a estrutura é a mesma, só que ela é 
interna. E os pontos de ligação são feitos 
entre as peças... Por exemplo, entre a parede 
e o teto. Assim, os espaços montados podem 

ser maiores porque você pode transportar os 
painéis separados e não a edificação inteira. 
Transportar a casa toda é o mesmo que 
transportar ar, toma muito espaço é você 
perde dinheiro. 

MMMM: Mas é tão rápido quanto transportar a ca-
sa inteira? 

DDDD: Bem, a vantagem de construir a casa toda 
dentro de uma fábrica é que você não sofre 
com as intempéries do tempo, porque você 
constrói num local fechado. Além do fato que, 
depois disso, é só transportá-la com um car-
ro, instalá-la e no dia seguinte dar as chaves 
para a pessoa que irá morar nela... Também 
deve conectar o esgoto, eletricidade... 

Bem, eu trouxe para você alguns papeis.. 
Fomos convidados para uma feira de exposi-
ções na Irlanda para mostrar as Spaceboxes. 
Nessa ocasião, pegamos duas Spaceboxes 
antigas, tratamo-las um pouco elas e as le-
vamos até a Irlanda. Lá, algumas pessoas 
que trabalham com steel framing fizeram uma 
estrutura entre as unidades [o projeto é um 
misto de Spacebox e pré-moldados comuns]. 
Então, você tem dois cômodos, um deles é o 
quarto e o outro, pode ser o que quiser... 
Neste caso, é uma unidade com um banheiro 
um pouco maior. Ao lado, se tem uma sala 
de estar. No outro cômodo pode-se ter outro 
banheiro ou a cozinha. 

MMMM: Essas unidades seminovas de Spacebo-
xes, onde elas estavam? 

DDDD: Em Vlodrop, onde existia uma sede da 
Universidade de Maharishi. É uma universi-
dade onde os Beatles estudaram... Especial-
mente o George Harrison, quando ele viajou 
para a Índia. Essa Universidade fundou uma 
unidade aqui na Holanda... O que eles faziam 
era muito inteligente: eles diziam "daremos a 
você casa, comida e tempo para meditação – 
e você poderá meditar o dia todo, sete dias 
por semana –, mas todo o dinheiro que você 
tiver, você dará para nós". E as pessoas fazi-
am isso! Assim, a universidade tomava conta 
deles pelo resto de suas vidas. E você podia 
meditar! Com certeza alguém estava ficando 
muito rico com isso... [Risos] 

Bem, as unidades de lá foram desmontadas 
e vendidas para a Alemanha. Duas delas nós 
pegamos, readaptamos e mandamos para a 
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Irlanda, construímos essa área do meio em 
um dia, e a exibimos nessa feira. Hoje, o go-
verno irlandês está abrindo um concurso, do 
qual nós estamos pensando em nos inscrever 
para que possamos vender algumas unida-
des lá também. Esse projeto é mais parecido 
com uma casa pequena, porque é passível 
de expansão. 

Estes outros modelos sem as Spaceboxes 
nós chamamos de "Cocon" [me mostrando 
outros desenhos]. 

MMMM: São todas pré-fabricadas? 

DDDD: Sim, todos os elementos básicos são pré-
fabricados e móveis. Logo, você pode instalá-
lo em um lugar e se você quiser que ele este-
ja em outro lugar, você pode alugar um cami-
nhão, carregá-lo com as peças da casa e 
transportá-las. 

MMMM: Neste caso, quem é o público-alvo? 

DDDD: Ah, pequenas famílias, habitação social... 

MMMM: O mercado convencional, então? 

DDDD: Sim, não é para estudantes. 

MMMM: Então, vocês estão ampliando os mode-
los. Ao invés de uma única caixa, você teria 
módulos que poderiam ser combinados. É 
fácil transportá-las? Se eu tiver uma dessas 
casas, quanto eu pagaria para mudá-la de 
lugar? 

DDDD: Acredito que, dentro de uma distância de 
100 km, você consegue colocar duas em um 
caminhão. O aluguel de um caminhão é de 1 
mil euros... Então, suponho que uns 5 mil 
euros para a mudança, para levá-lo para ou-
tro lugar. Depois, você vai precisar de um 
serviço de ligação de eletricidade, etc... Eles 
geralmente conseguem fazer o serviço dentro 
de 3 horas, ou algo assim. 

MMMM: E quanto custa uma Spacebox? 

DDDD: Uma unidade nova tem um preço base de 
25 mil euros. 

MMMM: Então essa casa que mistura Spaceboxes 
com outra estrutura custaria... 

DDDD: 25 mil cada uma – logo, 50 mil –, mais o 
pedaço do meio que custa uns 15-20 mil (75-
80 mil tudo). Isso varia muito. Nesta que você 
vê o banheiro é um modelo convencional, 
mas no caso das novas, o banheiro é pré-

fabricado. Ele vem pronto e você só o encaixa 
dentro. 

MMMM: Ah sim, é como se cada um desses espa-
ços fosse um módulo e se pudesse combiná-
los. 

DDDD: Exatamente. Alguns clientes podem dese-
jar uma cozinha maior, mas isso pode fazer 
com que o custo aumente. No fim, o preço é 
dado pelo que o cliente pedir. 

MMMM: Vocês são as pessoas que fazem essa 
"customização"? Se eu quisesse comprar 
uma casa, eu entraria em contato com vocês, 
vocês contatariam uma fábrica para produzir 
os módulos, e daí vocês fariam o pedido? 

DDDD: Sim, cada um dos módulos de cozinha e 
banheiro, por exemplo, nós compramos de 
empresas diferentes, e depois levamos para 
a fábrica. O banheiro, por exemplo, nós com-
pramos da França, o mesmo usado nos ho-
téis da Ibis. Se você preferir fazer a monta-
gem por conta própria, também é possível. 
Neste novo sistema que é feito de painéis, 
você mesmo pode montá-los. 

MMMM: Entendi. 

DDDD: Isso tudo funcionou muito bem, mas de-
pois o mercado se retraiu. Entramos numa 
crise imobiliária que atingiu toda a Europa, o 
que impactou bastante a empresa. Naquele 
momento, decidimos mantê-la desativada e, 
quando o mercado se reacendesse, nós a 
reativaríamos. Hoje, o mercado está crescen-
do. 

MMMM: Então, depois da crise vocês pararam a 
produção do modelo, certo? Hoje, posso ver 
que hoje há uma grande demanda de casas 
para os refugiados, por exemplo. 

DDDD: Sim, por isso que reativamos a linha de 
produção. Basicamente, pode ser construída 
em qualquer lugar. Contratamos um cara que 
é um "guru" dos materiais compósitos. Tam-
bém temos uma grande fábrica no sul da 
Holanda que poderia voltar a produzi-las. 
Temos uma parceira no Caribe, que poderia 
produzi-las também. Estamos entrando em 
contato com uma nos EUA... 

Casas é só uma das coisas que nós faze-
mos... Fazemos postes de iluminação, tam-
bém. Hoje, eles são todos feitos de madeira... 
Bem, não aqui na Holanda, porque tudo é 
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enterrado, mas na Inglaterra, Alemanha e 
França são tudo postes. Em certo momento a 
Comissão Europeia do Meio Ambiente não 
queria mais esses postes de madeira, porque 
era ruim para o meio ambiente. Para isso nós 
tínhamos a solução também: materiais com-
pósitos, como fibra de vidro. 

Nós entramos em contato com uma empresa 
americana, perguntando se eles poderiam 
produzir as Spaceboxes para nós nos EUA. 
Eles disseram "não, mas nós fazemos ótimos 
postes de luz, vocês gostariam de nos repre-
sentar na Europa?". 

MMMM: Como está o mercado fora da Holanda? 
Aqui na Europa, onde vocês vendem essas 
unidades? 

DDDD: Hoje, estamos nos focando no Reino Uni-
do, Holanda e Alemanha. Também estamos 
em contato com os Emirados Árabes e, no 
Brasil, conversamos com a Petrobrás, na 
ocasião da construção de uma nova refinaria, 
para a qual eles precisavam de alojamento 
para os empregados... Mas a proposta não 
vingou. Eles pediram orçamentos, mas não 
deu certo... 

As propostas vêm de todos os lugares. Por 
exemplo, tem um coreano com o qual fize-
mos um acordo, permitindo que ele vendesse 
e produzisse a Spacebox na Coréia, em tro-
ca, receberíamos os royalties. No Brasil ou 
em outros países, como Austrália, onde fica-
ria muito caro mandar as unidades prontas 
por mar, estamos sempre em busca de em-
presas que estejam dispostas a nos repre-
sentar, produzindo-as localmente. Se dermos 
o projeto para eles e ensiná-los a construir, 
eles podem tomar as rédeas da produção. 
Para cada modelo, eles pagariam um peque-
no valor em royalties. 

MMMM: Mas é o mesmo modelo ou eles têm que 
fazer algumas adaptações? Porque no Brasil, 
é um clima completamente diferente do da-
qui... 

DDDD: Sim, acredito que no Brasil seja um pouco 
mais quente... 

MMMM: Bem mais quente (risos). 

DDDD: Então, é só instalar um ar condicionado. 
Aqui, nós temos aquecimento, e lá era só por 
um ar condicionado. 

Ah, outra coisa que eu esqueci de falar... Sa-
be esse projeto da Irlanda? Compramos es-
sas Spaceboxes por 4,3 mil euros dos propri-
etários (a Universidade de Maharishi). Cada 
uma por aproximadamente 5 mil, ou seja, 10 
mil no total. 

MMMM: E quanto eles pagaram para comprá-las? 

DDDD: Naquela época, 20 mil. Cada uma 20 mil, 
unidades novas.  Eles as utilizaram por sete 
anos e nós as compramos de volta por 5 mil 
cada, utilizando-as para a feira de exibições. 

MMMM: Então, o preço abaixa ao invés de subir? 
Diferentemente de um imóvel comum. 

DDDD: Sim, porque elas não são imóveis. É como 
um carro. Como você pode movê-lo, é muito 
difícil conseguir uma hipoteca, porque é mó-
vel. Hipotecas só podem ser conseguidas 
quando algo é fixado ao chão. Se você fizer 
um empréstimo e a der como garantia, você 
poderia contratar um caminhão e ir embora 
com ela (risos). 

MMMM: Aqui na Holanda, elas são todas para alu-
guel? 

DDDD: Os estudantes daqui pagam aluguel. 
Aproximadamente uns 300 euros por mês. 

MMMM: Mas se, por exemplo, eu for um interessa-
do em comprar essa unidade – individual-
mente –, seria como comprar um carro. De-
pois disso, eu precisaria comprar um pedaço 
de terra para poder "estacioná-lo", logo, a 
"garantia" seria a "terra", não a unidade habi-
tacional. 

DDDD: Sim, isso poderia funcionar também. Mas 
não se esqueça, um investidor compra cen-
tenas dessas unidades, e em quatro anos, 
todo o dinheiro investido deve ser pago86. 
Basicamente, é um ótimo investimento, por-
que, além disso, há também um valor residu-
al sobre as estruturas. 

Aqui é muito comum colocarem-se essas 
unidades num pedaço de terra, só que, para 
isso, você deve ter uma licença de locação 
de 5 ou 10 anos, no máximo. Depois disso, 
você deve ir embora. Ou seja, o projeto é 
muito bom para usos temporários. 

                                                           

86 Refere-se ao empréstimo feito pelas corpora-
ções para a compra das unidades, que deve ser 
pago, em 4-5 anos. 
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Por exemplo, se você tem um pedaço de 
terra vazio no qual você não tem muita certe-
za do que construir, mas sobre o qual você 
quer tirar um lucro, então você instala essas 
unidades nele. E depois de 5 anos você pode 
tirá-las dali. Até lá já seu novo empreendi-
mento imobiliário já terá todas as plantas e 
aprovações do governo e, então, você já po-
de começar a construir. 

MMMM: A construção dessas unidades é sob de-
manda? 

DDDD: Sim, ninguém tem um estoque dessas 
unidades na fábrica. 

MMMM: Ok. Então alguém entra em contato com 
vocês, vocês fazem a encomenda, o cliente 
recebe as unidades. Esses clientes [as cor-
porações] já tem uma demanda de aluguel, 
ou eles guardam as unidades por um tempo 
até conseguirem as licenças? 

DDDD: Não, geralmente eles já instalam as unida-
des nas universidades, em parceria com elas. 
Estas unidades, por exemplo, foram feitas 
inicialmente para os estudantes holandeses 
e, hoje, só são destinadas para estudantes 
estrangeiros. Isso aconteceu no verão passa-
do, e fazia um ano que elas estavam ali. 

Logo, as universidades sabem quantos novos 
estudantes elas vão receber no próximo ano, 
e passam para as corporações a demanda 
de quantas unidades irão precisar. Então, a 
corporação habitacional, em parceria com a 
universidade – ou a própria universidade... 
Não sei... – compra as unidades, instala-as e, 
assim, já estão prontas para receber os no-
vos estudantes. Claro que, durante um ano, 
alguns estudantes podem sair, ficar doentes, 
ir embora, voltar para casa, etc., o que fará 
com que algumas fiquem vazias, mas a ocu-
pação é geralmente de 90%. 

MMMM: Para fins de informação, você poderia me 
dizer onde estão as Spaceboxes hoje? Aqui, 
em Eindhoven, Amersfoort... 

DDDD: Apeldoorn, um pequeno conjunto que ain-
da está lá. Em Amersfoort era um grande 
conjunto, mas daí uma fábrica que ficava 
perto do conjunto começou a crescer, e as 
pessoas passaram a morar muito próximas 
às fábricas. O município, que gostava muito 
do conjunto das Spaceboxes, pediu que fos-
sem retiradas umas 30 unidades, por aí. Na-

quela época, havia uma disponibilidade de 
terras em Apeldoorn, então, eles as levaram 
até lá. Ou seja, essas unidades de Apeldoorn 
já foram transportadas um dia. 

MMMM: Ambos para estudantes. 

DDDD: Sim. Temos conjuntos também em Delft; 
Alphen; Leiden; Heerlen, que tem só duas 
unidades; Aachen, na Alemanha; e em 
Kohren. Ah, e também em Dublin - as unida-
des reformadas, só um protótipo. Os dois 
exemplos da Alemanha também são grandes, 
possuem mais ou menos o mesmo tamanho 
de Apeldoorn. O conjunto de Delft foi o pri-
meiro. Acredito que tinha aproximadamente 
150 unidades, ou quase isso. Em Eindhoven 
nós temos unidades duplas, que são conec-
tadas entre si – há uma abertura entre elas. 

MMMM: Por que vocês mudaram isso (a união 
entre unidades)? Foi um pedido ou vocês que 
decidiram dar essa opção? 

DDDD: As corporações que pediram algumas 
unidades duplas. Colocamos todas as fun-
ções da Spacebox comum numa das unida-
des e a outra era usada como espaço de 
convívio. Acredito que pediram isso porque 
eles já sabiam que iam ser para estrangeiros, 
então, alguns deles trariam as namoradas, ou 
namorados, para morar junto. Alguns eram 
casados, outros pós-graduandos. Logo, eles 
teriam uma área maior, mas não muito gran-
de – aproximadamente 36 m² –, o que, para 
um estudante, é muito bom. 

Quando eu era estudante, eu morava numa 
área de 3x3m, 9m², o que era bem normal na 
época. 

MMMM: Só mais uma pergunta. Todas as unida-
des alemãs vieram de Utrecht? 

DDDD: Utrecht e Vlodrop. 

MMMM: Todos conjuntos eram habitação estudan-
til? 

DDDD: Não. Em Leiden e Alphen, não. 

Ah, nós tínhamos um conjunto em Lelystad 
também, que era destinado para jovens. Ou-
tro em Goes, que também não era para estu-
dantes, mas para jovens – "homestarters". 
Todos os outros conjuntos eram para estu-
dantes. Já em Amersfoort, nem todas as uni-
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dades eram para estudantes, também havia 
alguns "starters". 

Veja, elas não são restritas só para um grupo 
de pessoas.... No geral, todos os moradores 
são pessoas no começo da vida adulta – 
pessoas que estudam ou recém-formados 
que querem ter um lugar para viver. Por 
exemplo, em Alphen, algumas eram utilizadas 
por "homeless" [“sem-tetos”], como habita-
ção temporária. A municipalidade que tomou 
essa decisão. É uma decisão social. Como 
você pode ver, há certa variedade... 

MMMM: Mas todas são para aluguel? 

DDDD: Sim, a gente vendeu todas elas, mas as 
pessoas que moram lá pagam um aluguel às 
corporações. Quem é dono das unidades são 
sempre empreiteiras ou corporações de habi-
tação. Em Austen, por exemplo, é o municí-
pio. 

Em Eindhoven, é a universidade, em Delft 
também. Cada universidade tem um sistema 
diferente de contrato, algumas terceirizam a 
administração das unidades, e algumas fa-
zem esse serviço. Bem, a terra é delas.87 

MMMM: Vocês tiveram que fazer alguma outra 
adaptação no produto além dessas unidades 
duplas? 

DDDD: Bem, a principal diferença é que não fa-
zemos mais a unidade inteira em um só mol-
de. Isso foi uma grande mudança. 

Outra coisa é que, hoje, as exigências de 
insolação são muito mais rígidas que há 10 
anos. Antigamente, havia um valor de insola-
ção que os edifícios deviam respeitar. Esse 
valor era 3. Na época, não tínhamos proble-
ma, porque a unidade tinha um valor de inso-
lação de 4. Mas hoje, depois da mudança de 
legislação, o valor mudou para 5... Então, 
tivemos que nos adaptar. Isso é importante 
para economia de energia e tal... Esses as-
suntos ambientais... Tivemos que adaptar as 
paredes... Na Suíça, por exemplo, camadas 
de vidro duplo não são tão boas hoje, e já 
                                                           

87 Essa informação estava confusa, entrando em 
conflito com o que foi anteriormente repassado. 
Apesar da universidade ter a propriedade da terra, 
ela não administra, nem compra as unidades. Isso 
é feito no triângulo Estado-Corporação-Dono da 
Terra (landlord), cujo último agente pode ser, em 
alguns casos, as universidades. 

existem camadas de vidro triplo. Logo, tendo-
se novas exigências, o projeto sempre tem 
que ser adaptado. 

Também tiramos os pontos de encaixe nos 
modelos novos. Depois, decidimos embutir a 
estrutura dentro da unidade. 

Teve a cobertura gelatinosa... Você verá nas 
unidades de Eindhoven o porquê disso ser 
tão importante [elas ficaram amareladas ao 
longo do tempo]. 

Em Goes, as janelas são menores, e o “nariz” 
é mais curto. Aqui também, você verá que o 
“nariz” é mais curto. Os “narizes” grandes 
eram dos modelos originais, mas eles não 
funcionavam muito bem. 
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APÊNDICE B 
Entrevista - “MiniMOD” 
 

Conversa com o arquiteto Luciano An-Conversa com o arquiteto Luciano An-Conversa com o arquiteto Luciano An-Conversa com o arquiteto Luciano An-
drades, do escritório MAPA, criador das drades, do escritório MAPA, criador das drades, do escritório MAPA, criador das drades, do escritório MAPA, criador das 
MiniMODs, MiniMODs, MiniMODs, MiniMODs, realizada em 21/07/2016.realizada em 21/07/2016.realizada em 21/07/2016.realizada em 21/07/2016.    

    

 

Figura 105 – Luciano Andrades, arquiteto do escritó-
rio MAPA, em entrevista realizada em Porto Alegre, 

RS. (Fonte: Maíra Cristo Daitx, foto tirada em 
21/07/2016) 

    

LUCIANO ANDRADES (LA)LUCIANO ANDRADES (LA)LUCIANO ANDRADES (LA)LUCIANO ANDRADES (LA): Você está estu-
dando casos nacionais e internacionais? 

MAÍRA (M)MAÍRA (M)MAÍRA (M)MAÍRA (M): Nacionais e internacionais. 
Quando eu comecei a pesquisar, há três 
anos, vi que quase não existiam casos brasi-
leiros. Então, a pesquisa começou a se am-
pliar. 

Eu ia começar só com os brasileiros, estudar 
um pouco da nossa legislação... Daí, eu pen-
sei: “Nossa, mas aqui [no Brasil] existem 
pouquíssimos casos”... Eu tinha visto o de 
vocês e, naquela época, acho que só tinha 
uma casa, que era aquela que vocês coloca-
ram aqui no sul, né? 

LA: LA: LA: LA: Sim, uma aqui no sul... 

M: M: M: M: Descobri, então, que ainda não seria pos-
sível estudar só casos nacionais, porque não 
teria como eu fazer isso baseada somente 
em um exemplo. Foi quando a pesquisa se 
ampliou para todo o escopo internacional... 

Vi que, ao longo dos anos, tanto o objeto de 
vocês, o MiniMOD, quanto outros, começa-

ram a evoluir. Fui vendo o crescimento dentro 
de alguns objetos específicos... Alguns, que 
tinham um modelo só, como o de vocês, co-
meçaram a ter vários tipos de combinação, 
novas tipologias, outros lugares onde esta-
vam sendo implantados... Isso tudo em so-
mente três anos de pesquisa. 

LALALALA: É, deu uma evoluída boa, né? 

MMMM: Sim... O objeto da pesquisa estava se 
desenvolvendo junto com ela. Várias vezes 
tive que refazer algumas questões, algumas 
hipóteses do trabalho... 

E daí, no ano passado, a gente [eu e meu 
orientador] chegou à conclusão que seria 
necessário estudar pelo menos dois casos 
diferentes. O exemplo brasileiro seria o proje-
to de vocês, pois era o que eu mais tinha 
acompanhado durante o período da pesqui-
sa... Desde seu início. 

Para o caso estrangeiro, eu escolhi um na 
Holanda, que era um modelo para estudan-
tes, também de arquitetura móvel, mas desti-
nado a outro grupo de pessoas. Ele também 
se articula com o espaço da cidade de uma 
maneira diferente... O objetivo, então, era 
fazer um contraponto com a realidade brasi-
leira, onde isso ainda está se desenvolvendo. 

Existem, inclusive, alguns exemplos internaci-
onais que se aproximam bastante do de vo-
cês. Várias casas estão sendo feitas de ma-
neira pré-fabricada, vendidas pra um tipo de 
cliente, e sendo instaladas de um jeito espe-
cífico, que é bem mais parecido com o de 
vocês. 

Por isso escolheu-se a moradia estudantil, 
para que fosse feito o contraponto, por ser 
bem diferente do caso de vocês... 

Depois que eu fiz isso [fui estudar os casos 
holandeses], eu pensei: “Ah, vou vir pro Rio 
Grande do Sul, para tentar conversar com 
eles [os arquitetos do MAPA]... Tentar desco-
brir como é que esse negócio [a produção de 
arquitetura móvel] está funcionando aqui, por 
que é que ela está crescendo tanto...”. 

Nem eu esperava, no início da pesquisa, que 
fosse crescer tanto em três anos... 

LALALALA: É... Já vem uma onda muito forte... 
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A gente começou a se dar conta disso ainda 
em 2006, quando fizemos um primeiro projeto 
aqui no sul, que era uma casinha pré-
fabricada também, mas que não era levada 
dessa maneira, pronta. 

A gente produziu ela aqui em Porto Alegre, 
em um galpão. Os módulos e tal... Era feita 
em um sistema de aço, esse steel frame... 
Depois que se montou toda a estrutura, a 
gente botou isso em um caminhão e instalou 
ela no local. Enfim, teve toda essa questão da 
pré-fabricação e do transporte envolvidos. 

Naquela época, a gente começou a ver que 
essa questão [arquitetura pré-fabricada] es-
tava ressurgindo. Foi quase que uma volta... 
Porque pré-fabricação, casa pré-fabricada, 
montada, isso é do início dos anos 50, no 
pós-guerra... Quando essa questão era bem 
forte. Acho que esse assunto culminou, che-
gou num ponto ápice, numa exposição do 
MoMA... A gente até tinha um livro aí, que 
você já deve ter visto, se chama “Home Deli-
very”88. 

MMMM: Sim, eu me lembro disso. 

LALALALA: Foi uma exposição que o MoMA fez – 
acho que em 2010 –, na qual ele convidou 
alguns escritórios, arquitetos, que produziram 
casas e levaram pro pátio do MoMA, insta-
lando elas lá. Porto Alegre, por exemplo, teve 
um curador falando sobre isso. 

Dali em diante, começou a surgir, de maneira 
muito forte, uma discussão sobre arquitetura 
“voltada pra paisagem” – que é o nosso ca-
so. A arquitetura da paisagem, do objeto in-
serido na paisagem... Não tanto do urbano... 
Bem, do urbano a gente também já tá vendo 
acontecer... Não conheço esse caso da Ho-
landa, mas os Estados Unidos tem vários... 
De estruturas que estão sendo [montadas]... 

MMMM: Sim, sim. Acho que o mais famoso é 
aquele que vai virar um edifício... Que é feito 
de umas casinhas pequenininhas... Todas 
pré-fabricadas. 

Sobre essa demanda que você falou, que 
começou a ser vista desde 2006... Isso é algo 
que vocês observaram enquanto arquitetos 

                                                           

88 OSHIMA & WAERN. Home Delivery: Fabricating 
the Modern Dwelling. Nova York: The Museum of 
Modern Art, 2008.  

ou os clientes já vinham pedindo alguma coi-
sa do tipo? A proposta [de ser pré-fabricado 
ou móvel] vem de vocês? 

LALALALA: A proposta vem da gente.  

Esse projeto, que chamamos de Refúgio São 
Chico, foi bastante divulgado. “Teve uma mí-
dia” bastante grande sobre ele... Através dele 
a gente conseguiu vários contatos, e alguns 
contatos viraram clientes, procurando uma 
proposta muito parecida: de um refúgio de 
final de semana, com dois dormitórios, uma 
metragem em torno de 90 m² (que era o que 
tem esse refúgio [São Chico])... 

Foi daí que a gente viu que tinha essa de-
manda. 

Chegou-se a desenvolver um projeto que foi 
bem interessante, pensado com a mesma 
lógica de pré-fabricado, pra uma cidadezinha 
ali no interior de São Paulo, que se chama 
Juquitiba, em direção ao Paraná. 

Nesse caso, era um cliente que também tinha 
uma área – um lote –, e que queria uma casa 
pra passar o final de semana. O projeto tinha 
que ser de baixo custo... Tinha que ser uma 
coisa muito econômica.  

Na época, entretanto, a gente não encontrou 
uma mão de obra, uma equipe [para fazer a 
construção da casa pré-fabricada]. Normal-
mente, essas empresas são empresas um 
pouquinho maiores, com uma estrutura um 
pouco maior, que têm sua estrutura voltada 
pra uma escala um pouco maior, também... É 
de construção de casas, mas casas maiores, 
em condomínios e tal... Quando eles se de-
pararam com um projeto de 60 m² pra fazer, 
a 200 km de São Paulo, os caras ou não ti-
nham interesse, ou colocavam um valor que 
inviabilizava [a construção]. 

Foi aí que a gente se deu conta de que [a 
casa pré-fabricada] era um problema para o 
cliente. Nós estávamos criando um problema, 
porque oferecíamos uma coisa com a expec-
tativa de tentar-se reduzir custo, de melhorar 
o controle da obra, de ser uma obra mais 
limpa, etc... Mas, na hora de entregar o pro-
duto, isso não se realizava... Devido à dificul-
dade de mão-de-obra pra se desenvolver 
isso nesses lugares remotos. 

Depois desses problemas, e em razão do 
programa da “casa de final de semana” ser 
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sempre muito parecido, quase idêntico... De 
dois dormitórios, uma área livre integrada, 
sempre em torno de 60 a, no máximo, 100 
m². A gente pensou em fazer um projeto mo-
dular, possível de ser todo desenvolvido den-
tro de uma indústria. Assim, a gente levaria 
isso [a casa] praticamente pronto e só insta-
laria no local. Essa etapa tiraria a necessida-
de de deslocamento da mão de obra de um 
grande centro para um lugar de difícil acesso 
e [pouca] infraestrutura. Foi dessas razões 
que surgiu esse projeto... 

A gente pensou, primeiramente, num sistema. 
A ideia era que ele pudesse atender, através 
de módulos, diferentes combinações, se 
adequando ao programa de cada cliente. 
Para isso, foi feita uma espécie de protótipo, 
para testar essa estrutura. 

Aliás... A gente tá trazendo ela de volta... Ins-
talamos isso [o protótipo de MiniMOD] numa 
fazenda aqui no litoral, mas ela ficou muito 
tempo lá sem manutenção... Sofreu muito... 
Agora a gente tá trazendo para arrumar, mas 
não sei, ainda, se [a gente] vai vender ou se 
vai colocar em outro lugar... 

 

Figura 106 – Primeiro projeto do MiniMOD, executa-
do em Canoas – RS e levado até a região costeira do 

estado. (Fonte: archdaily.com.br) 

MMMM: Vocês fizeram um teste, então? 

LALALALA: A gente financiou isso. Executou, inclusi-
ve. Nós fomos várias vezes lá... Estivemos 
junto com a produção. Isso levou um tempo...  

Ela foi produzida aqui do lado de Porto Ale-
gre, numa cidade chamada Canoas. Quando 
ela ficou toda pronta, a gente chamou um 
caminhão, colocou ela em cima dele, e insta-

lou... São aquelas fotos que tu já viu, que tá 
publicado... 

Então, essa [a primeira MiniMOD] é um protó-
tipo. Depois disso, a gente evoluiu um pouco 
o projeto e descobriu um fornecedor em São 
Paulo... Quer dizer, foi o cara que nos ligou, 
dizendo que trabalhava com outra tecnologia. 
Uma tecnologia que a gente já conhecia, por 
ter visto exemplos parecidos com o nosso 
fora do país. 

Tem uma cara que a gente gosta muito, 
chamado Leo Kaufmann, que acho que é da 
Alemanha ou Áustria... Você já deve ter visto, 
porque a casinha deles também é muito ba-
cana. Havia também outros vários [arquite-
tos] que utilizavam, pra esse mesmo conceito 
de “casa modular”, esse sistema do cara. 

Era feito de blocos de madeira maciça, de 
pinus, colados sobre pressão com uma cola 
especial que, ao final do processo, forma 
uma espécie de painel, com espessura variá-
vel. Normalmente, vai de 6 a, mais ou menos, 
20cm. Esse painel é autoportante, ou seja, 
não precisa de uma estrutura complementar. 

Ele nos chamou a atenção, em princípio, por 
uma questão de simplicidade. A estrutura de 
steel frame é feita por uma série de camadas, 
tu já deve ter visto... Tem todo o esqueleto 
metálico, depois as chapas, o isolamento 
térmico, e etc... Enquanto isso aqui [me 
aponta o material de madeira] acaba sendo o 
único elemento de estrutura, tanto de laje 
como de parede. A única coisa que a gente, 
obviamente, faz, para proteger a madeira e 
garantir conforto térmico, é deixar uma facha-
da ventilada. Ele nos interessou por seu lado 
estético, porque era a mesma madeira [que 
eles tinham usado no protótipo], e porque 
queríamos que tivesse esse aspecto mais 
natural na parte interna. No protótipo, a gente 
tinha usado compensado... 

[Lá fora,] eles já utilizavam o pinus dessa 
forma [bruta], o que acabava fazendo com 
que a própria fachada interna fosse um reves-
timento. 

MMMM: É... Não precisaria de muito, só uma resi-
na... 

LALALALA: Sim, exatamente. Só uma proteção... 
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Então, a gente acabou optando por essa tec-
nologia e mudou um pouco o projeto. Antes, 
ele partia do módulo do próprio compensado 
(das dimensões da chapa), que mede 1,2 x 
2,5m. O que fazia com que tivéssemos módu-
los de 2,4 x 2,5m, ou até mesmo de 1,2m... 
Ou seja, eram “anéis” [referindo-se às limita-
ções de cada módulo]. Nesse caso aqui [do 
material maciço], o painel sai da indústria, 
finalizado, medindo 12 x 3m. É um painel de 
dimensões muito maiores... 

Isso fez com que a lógica [de projeto] mu-
dasse um pouco. Não tinha mais sentido a 
gente cortar as peças a 1,2m. Queríamos 
trazer a mesma ideia do outro projeto – que a 
cada 2,4m configurava-se uma espécie de 
âmbito, de espaço. O módulo de 2,4 x 2,5m, 
chamado de núcleo úmido, tinha banheiro, 
toalete, uma área de pia, e etc. Outra dimen-
são parecida com o projeto antigo era a área 
do dormitório, e assim por diante... – Então, a 
gente pegou os 12m e aproveitou-os melhor, 
dividindo-os em três [na verdade, quatro]. No 
final, nosso módulo media 3m e... Bem, ele 
não chegava a medir 3m porque quando sai 
da forma, deve-se cortar [as bordas] e regu-
larizá-lo... Acabamos, então, utilizando 2,9m 
como dimensão final. 

Tínhamos, nesse cálculo, espaços internos 
de 2,9 x 2,9m. A altura também era de 2,9m. 
Porém, as lajes, tanto de cobertura como de 
piso, tinham um leve deslocamento, para que 
se fosse criada uma espécie de uma plati-
banda, de uma área rebaixada, para colocar 
a impermeabilização... Se quisesse, também 
dava para por a cobertura verde e tal... Em-
baixo, a mesma coisa, [a laje de piso] foi er-
guida para passar a tubulação. Por fim, o pé-
direito interno ficava com 2,5m. O cubinho, 
em planta, continua medindo 2,9 x 2,9m, in-
ternamente. 

A proposta considerava também o quê che-
garia primeiro [no local], para que a gente 
não precisasse de uma autorização especial 
[de circulação nas vias]. Essa dimensão po-
de ser transportada sem que se precise de 
uma autorização [de tráfego]. Parece que a 
partir de 3,2m eu preciso de batedor... E isso 
acaba ficando mais caro, né? 

Outra razão para serem módulos menores é 
que isso permite que a gente consiga subir 

em locais de difícil acesso. Caso eu tivesse 
uma dimensão um pouco maior, precisaria de 
um caminhão com eixo maior, o que já dificul-
ta... Em alguns casos, também, esse “modu-
lozinho” só consegue subir sozinho... Mas, 
quanto mais módulos tu conseguir colocar no 
transporte, melhor, ele fica mais barato. 

Bem, a gente foi pra esse caminho... Pratica-
mente fizemos outro protótipo. Esses dois 
módulos que foram vendidos [da Fazenda 
Catuçaba], que eram para um cliente e não 
para nós, foram os primeiros testes que a 
gente fez com esse sistema. Algumas coisas 
nós tivemos que corrigir, mas já com essa 
tecnologia e não mais com [steel] frame. 

 

 

Figuras 107 e 108 – As novas unidades de MiniMOD 
construídas na Fazenda Catuçaba, em São Luis do 

Paraitinga – SP. Acima, o modelo em “cruz”; abaixo, 
o modelo “longitudinal”. Ambos possuem 5 módulos. 
(Fontes: (a) minimod.com.br; (b) casavogue.globo.com) 

MMMM: Esse exemplo [indico fotos da revista Vo-
gue, onde os novos modelos foram publica-
dos] é na Catuçaba, né? 

LALALALA: Essa é a da Catuçaba. Fizemos dois mo-
delos... 

Esse é o modelo longitudinal, que foram cin-
co módulos. Eles tinham essa configuração 
[me mostrando através de uns cubinhos de 
madeira a planta da casa]: era um dormitório, 
que fica numa extremidade... A cama, que 
fica assim... O box da ducha, que dá direto 
para o quarto. Depois, um toalete, um closet, 
a cozinha, uma “copinha”, dois módulos de 
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área de living que, nesse exemplo, estão na 
lateral, e uma varanda. Então, ficaram cinco 
módulos. 

MMMM: Entendi, e vocês levam isso dos cami-
nhões até lá...  

LALALALA: Isso foi tudo levado assim [separado]. 
Chegando lá, a gente montou, e foi fixando. 
Tem umas peças que fazem essas conexões. 

MMMM: Vocês fizeram esse [apontando para o 
modelo “longitudinal”, da revista], e esse 
aqui, que é em cruz... 

LALALALA: Esse é em cruz. Na realidade, ele usa o 
mesmo número de módulos. A diferença é 
que eu tenho um dormitório, que é um beli-
che [me faz um desenho]; a lareira, que fica 
aqui; o dormitório de casal, aqui; o banheiro, 
aqui; e a varanda, aqui. Então, ficou com es-
se formato. 

MMMM: Entendi... Pra vocês trabalharem lá na Ca-
tuçaba, vocês entraram em contato com eles, 
ou eles entraram em contato com vocês? 

LALALALA: Eles entraram em contato conosco. 

Eles também viram a reportagem desse pro-
tótipo, e o proprietário da fazenda – que é 
proprietário desse módulo em cruz – nos li-
gou, e disse que estava pesquisando sobre 
isso. 

Essa fazenda é uma antiga sede, uma fazen-
da enorme, do início do século passado... 
Antes até... Era de café, e tinha um casarão... 
Aliás, tem um casarão muito bacana lá, que é 
a sede da fazenda, comprado por esse pro-
prietário. Ele, recentemente, transformou-o 
num hotel. Esse proprietário pegou a estrutu-
ra do casarão, umas casas, uns alojamentos 
de funcionário, e transformou tudo num hotel 
bacana, de paisagem e tal... 

Só que como a área da fazenda é muito 
grande, eles pensaram em transformá-la em 
um condomínio. Não o condomínio clássico 
que se tem, por exemplo, em São Paulo, mas 
em um com espaço, com estruturas míni-
mas... Foi por isso que eles gostaram desse 
projeto [o MiniMOD], porque [as unidades] 
seriam inseridas ali, na paisagem, pra que 
não chamassem tanta atenção. 

Acabaram até contratando o Kogan, num 
primeiro momento, pra fazer um projeto. Ele 

fez um projeto modular... Incrivelmente, o 
Kogan fazendo projeto modular, mas ele fez... 
Era uma casa grande, bacana e tal, mas mui-
to grande. 

A coisa foi, então, evoluindo e eles nos cha-
maram. Contrataram esse projeto e, logo, um 
cliente comprou uma unidade. Esse cliente já 
tinha comprado uma área, então, nos contra-
tou, e comprou esse outro módulo [o longitu-
dinal]. 

MMMM: Quantos vão ter lá? Por enquanto só exis-
tem esses dois? 

LALALALA: Eles têm intenção de colocar mais, não 
sei quantas, mas não são muitas unidades. 
Acho que vai chegar, no máximo, a dez uni-
dades, contando com essas duas. Então, 
seria mais oito, no máximo...  

A vila... Eles chamam de “vila” essa casa do 
Kogan... Também é pra ter mais unidades, 
sei lá, umas seis, oito... 

Pode ser que aconteça de surgirem outras 
casas nessa área que seria destinada para o 
projeto do Kogan. Mas isso é tudo especula-
ção... 

MMMM: Quanto tempo faz que essa fazenda Ca-
tuçaba foi lançada? Não faz muito tempo, né? 

LALALALA: Não, não faz muito tempo... 

O problema é que essa fazenda trabalha den-
tro de uma ideia de um público muito exclusi-
vo, muito voltada para o público estrangeiro. 
As coisas não são tão comerciais, entende? 
Eles não vendem pra qualquer um que chega 
lá... O valor é meio caro, sabe? É tudo muito 
especial... Então, acho que isso dificulta um 
pouco o timing que precisaria pra isso evoluir. 

MMMM: Isso tudo me surpreendeu porque eu li 
sobre a fazenda Catuçaba no ano passado e 
vocês já estão com dois módulos construídos 
nela. Até que foi rápido, pensando que ela 
nem existia até um tempo atrás... 

LALALALA: Entendi. Mas enfim, pelo que a gente tá 
acompanhando, a coisa não está tão boa... 
Como tudo, né? Deu uma parada... 

MMMM: É, esse ano tudo anda meio parado... Es-
pecialmente pra gente [os arquitetos]... 

Bem, você disse que, inicialmente, o primeiro 
MiniMOD [que estava sendo trazido de volta 
para Porto Alegre] era um protótipo, certo? 
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Nos novos exemplos, há a possibilidade dos 
clientes deslocarem posteriormente essas 
casas, ou elas vão ficar lá? 

LALALALA: Sim... A gente sempre fala que é reversí-
vel, obviamente. Por exemplo, agora, a gente 
tá trazendo o protótipo de volta. 

O problema é que nesse processo, prova-
velmente, algum elemento tenha que ser cor-
rigido, como, por exemplo, a manta que faz a 
impermeabilização. Ela vai colada sobre cada 
módulo [de 1,2m], mas tem uma parte que 
sobra pra fazer, justamente, uma sobreposi-
ção. Ela é, depois, “soldada” para se trans-
formar num único elemento. Então, quando a 
gente tirar o MiniMOD de lá, vai ter que cor-
tar... Talvez alguma coisa da fachada tenha 
que ser corrigida também, mas isso é o de 
menos... Mesmo com os problemas, também 
é muito simples de se fazer isso... Não é uma 
coisa difícil, entende? 

Agora, não é a mesma coisa que um sistema 
com um tipo de “carenagem” [acredito que 
ele tenha querido dizer “carretagem”], onde 
possa ser colocada uma roda, e a gente leve 
ela, entende? A gente sabe que existem ca-
sos assim... 

Então, sim, é possível, mas a lógica é muito 
mais pra isso que eu te comentei... Pra facili-
tar e agilizar o processo de construção num 
local remoto. Construir o objeto num local ao 
qual nós temos acesso, ao qual o cliente tem 
acesso, e, depois, transferi-lo para o local de 
instalação. Isso parece ser o que mais nos 
atrai, entende? 

Mas sim, se a pessoa, por exemplo, colocar 
[a casa] num local e, depois de um tempo, 
encontrar outro [local]... Se ela tiver interesse 
de trocá-la de lugar, ela pode levá-la... Ou 
vender, talvez... 

O problema é que se tem um investimento 
necessário para cada local, como as funda-
ções... É preciso fazer com que essa estrutu-
ra fique fixa no local, por exemplo. Além dis-
so, tem toda a parte de instalações hidráuli-
cas, elétrica... Tudo isso tem um custo... Se 
eu levo a casa, essas coisas eu não consigo 
levar... Ou seja, não é algo que eu possa en-
tender como um trailer, que a cada tanto [de 
tempo] eu posso ir trocando de lugar... Se eu 
tiver três terrenos eu deixo no verão aqui, no 

inverno lá... Não, não...  Não foi pensado para 
isso. 

MMMM: Quando vocês levam a casa, vocês são 
responsáveis por contratar a empresa que vai 
fazer o transporte? A fábrica que faz a casa é 
sua ou é terceirizada? 

LALALALA: A fábrica é terceirizada. A estrutura é toda 
da fábrica. Eles produzem essa casa para 
nós numa condição de exclusividade, mas 
fazem outras coisas com esse mesmo siste-
ma.  

O transporte é orçado à parte. Sempre faze-
mos uma avaliação pra saber qual é a melhor 
forma de chegar com os módulos no local. 
Eles nos passam um orçamento específico 
pra isso, que tipo de guincho que se vai 
usar... 

MMMM: Entendo... Fico pensando se tem alguma 
empresa especializada já nesse tipo de 
transporte aqui no Brasil, porque essa forma 
de construção é muito reduzida... Não tem, 
né? 

LALALALA: Não tem. E eles não têm noção... Sempre 
quando a gente começa a explicar para eles, 
a gente prefere dizer que é uma espécie de 
container. Só assim eles conseguem enten-
der. Senão, os caras só vão entender na hora 
que eles estiverem retirando... 

A gente viu também que existem equipamen-
tos diversos, para várias situações. Isso é 
interessante... Se eu tiver que, por exemplo, 
colocar a casa num lugar que eu não consigo 
chegar com o caminhão do lado, que eu te-
nha que içar a unidade, há equipamentos que 
permitem fazer esse tipo de operação. Com 
uma estrutura que se projeta... 

MMMM: Como se fosse um guindaste... 

LALALALA: Isso mesmo.  Então, existem vários equi-
pamentos disponíveis, que a gente viu e nem 
imaginava que tivessem uma variedade tão 
grande... Que começa lá com o Munck, super 
pequeno, até chegar a caminhões mais po-
tentes. 

MMMM: Deixa-me ver se tem outra pergunta... 

Ah, bem, como você disse anteriormente, só 
tem duas casas que foram construídas para 
clientes, logo o perfil do projeto são os milio-
nários, certo? [Risos] 
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LALALALA: Então, a verdade é que depois dessas 
duas casas a gente teve muito freio. 

Com essa revista [a Vogue], que foi lançada 
no mês passado, a gente tem recebido mais 
contatos. A gente nota que existe um perfil, 
entende? 

Primeiro existem os que têm um lugar, um 
terreno fora de São Paulo, fora do Rio de Ja-
neiro, normalmente em região serrana, e que 
têm interesse de fazer algo pequeno... Gos-
tam do projeto. 

Mas existe também outro público, mais rela-
cionado à hotelaria. Isso também tem bastan-
te... Aqui no Sul, tem um pessoal interessado 
que a gente tá conversando. Também tem 
em São Paulo, no Rio de Janeiro... São pes-
soas que têm interesse em instalar alguns 
módulos e transformá-los numa espécie de 
hotel, pousada... 

Ou seja, há esses dois públicos, que surgi-
ram a partir dessas divulgações. 

MMMM: Quanto custa, mais ou menos, uma casa 
dessas? Imagino que os custos não devam 
ser tão altos assim... 

LALALALA: Pois é, não são... Só que tem um proble-
ma... Geralmente quando escutamos um va-
lor, rapidamente a nossa referência [de com-
paração] é a do custo por metro quadrado de 
uma construção convencional. 

A grande diferença da construção convencio-
nal é que ela não é uma obra pronta, né? A 
construção convencional, na maioria das ve-
zes, só considera parte do produto final. Ou 
seja, depois, o cliente ainda precisa comprar 
luminárias, porque a casa só vai estar com os 
pontos de luz; o mobiliário não está incluído; 
metais finos, às vezes; exaustores; equipa-
mentos... Nada disso está incluído. Então, o 
cliente constrói e depois ele tem outro inves-
timento que é para complementar. 

No nosso caso a gente entrega algo pronto. 
O cliente não precisa se envolver com qual-
quer outro tipo de compra que não seja algo 
pessoal. 

É mais fácil, então, eu te dizer o que não vai 
[embutido] na casa... O que não está incluí-
do... 

Não se inclui colchão, nem cadeiras, nem a 
parte de cozinha... A “cozinha” que eu falo, 
são talheres, utensílios domésticos, etc. É 
isso que não se inclui. O restante tá incluído. 
A parte do mobiliário vai junto também, móvel 
e fixo. Temos a cama, os baús, uma mesa, 
um móvel fixo na cozinha, todas as luminá-
rias, todos os equipamentos, a geladeira, que 
já vem embutida no móvel, fogão, exaustores, 
chuveiro... Tudo... Ou seja, realmente é algo 
pronto. 

Isso vai acabar aumentando os valores, mas 
quando damos o preço, a gente sempre fala 
que não é “metro quadrado”. Obviamente, 
podemos fazer a conta por metro quadrado, 
mas isso tem mais a ver com o módulo que 
tu utilizar. Por exemplo, esse módulo é o mó-
dulo mais caro [o de áreas molhadas], pois é 
onde está toda a parte de equipamentos, 
com o shaft e toda a parte elétrica... O módu-
lo que a gente tem mais barato é um que a 
gente chama de “conector”, utilizado para 
unir dois, três ou quatro módulos, ou seja, é 
só laje... Não tem paredes... A gente tem uma 
tabela com o custo de cada um desses mó-
dulos... Ah, além disso os vidros são vidros 
duplos... 

Tem-se, realmente, um custo. Então, como é 
que a gente faz para passar uma ideia de 
valor, hoje, para os clientes? Normalmente, 
em uma casa, tu vai ter no mínimo um núcleo 
desses [o de cozinha e banheiros], certo? 
Considerando-se que nos outros módulos 
[varanda, dormitórios, sala, etc.] eu tenho 
uma variação muito menor, a gente calcula 
um metro quadrado médio, que gira em torno 
de 6 mil reais. Dentro dessas condições que 
eu já te falei, com ele totalmente pronto. 

Ou seja, uma casa como essa que está pu-
blicada na revista, hoje, custaria em torno de 
260 mil reais. Com tudo. 

MMMM: É... Acredito que seja um custo reduzido 
em relação às outras casas que geralmente 
são feitas nesses lugares, né? Principalmente 
pela rapidez com que ela é feita. O custo do 
terreno é que deve ser um absurdo... 

LALALALA: Sim... Mas ainda assim tu sabes que ele 
não é barato, né? 6 mil reais... A gente sabe 
que, por exemplo, se constrói por 2,5 mil re-
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ais. É possível, inclusive, fazer casas de 2 mil 
o metro quadrado... 

O problema é que quase ninguém faz a conta 
calculando-se o tempo de envolvimento, o 
tempo do cliente, o tempo do arquiteto... 
Como é que eu gerencio uma obra que está a 
300km de distância do escritório? 

Ou seja, é uma série de coisas que deveriam 
ser avaliadas...  

Como eu te falei, no final, além de todo esse 
envolvimento que o cliente tem na obra, ele 
ainda tem que fazer compras, chamar mar-
ceneiro... Essas etapas, essas fases, a gente 
acaba condensando, o que é uma vantagem, 
né? Em alguns casos. 

MMMM: Eu acho também... Ainda mais pelo fato 
de não ter muita mão de obra especializada 
que faça isso hoje aqui... 

LALALALA: É, é difícil... A gente acompanhou toda a 
construção da casa do Kogan e notou que 
eles estavam sempre com problema de mão 
de obra. As equipes que às vezes iam para 
lá, ficavam um tempo, e depois acabavam se 
dispersando, porque alguém não quis mais 
ficar trabalhando longe, ou achou ruim o 
acesso... 

Muitos serviços acabam sendo refeitos por-
que tu não tens como ter uma equipe ou uma 
pessoa que gerencie aquilo 24h por dia. Um 
técnico custa muito caro pra deixar num local 
desses... Então ele vai lá, passa uma instru-
ção, vai embora e volta dali a uma semana. 
Quando chega lá, vê que o projeto não esta-
va adequando e refaz... É isso que a gente 
sempre comenta com o cliente... 

Acredito que é possível manter o preço baixo 
se o cliente quiser pegar mão de obra local. 
Ele faz, então, um projeto mais simples, 
usando uma tecnologia mais simples, e tal... 

MMMM: Quais foram os principais problemas que 
vocês encontraram? Desde o início do protó-
tipo, até agora? 

LALALALA: Um dos problemas é a nossa própria 
indústria, eu diria. 

A gente achou que indo pra São Paulo – co-
mo a maioria dos possíveis clientes estaria lá 
– seria mais fácil. Era conveniente, também, 
porque o pessoal que produz esse tipo de 

casa geralmente está em São Paulo... Os 
nossos estão em Suzano, por exemplo. 

No início a gente imaginava que ia ser muito 
melhor fazer tudo lá, devido ao aparato indus-
trial muito forte que existe em São Paulo... 
Achávamos até que os custos seriam meno-
res do que algo produzido, por exemplo, aqui 
no Sul. 

Só que isso foi um ledo engano. Primeiro, a 
gente viu que ou existem indústrias numa 
escala muito grande, que não trabalham com 
esse tipo de projeto; ou existem outras meno-
res que já possuem suas demandas e que 
são mais complicadas para se trabalhar, 
principalmente em termo de prazos, etc. 

A gente teve problemas com a esquadria, por 
exemplo. Essa casa levou muito tempo pra 
ficar pronta porque os caras da esquadria 
não entregavam! A gente, então, começou a 
pensar que esse problema da indústria pode-
ria ser solucionado através da formação de 
um grupo de parceiros, que realmente se 
comprometessem no momento em que en-
trasse um projeto desses. Que conseguissem 
produzir o material dentro de um tempo mí-
nimo... A gente sabe que demora... Que não 
é uma coisa rápida, que ninguém hoje tem 
alumínio sobrando dentro da indústria, né... 
Esses caras vão lá e compram sob medida... 
Ou seja, tudo isso atrasa muito, atrasa todo o 
processo.  

Bem, esse foi o primeiro fator... Depois, a 
gente encontrou dificuldade em sistemas 
específicos, ainda dentro da indústria, pen-
sados pra esse tipo de solução [pré-
fabricada]. Por exemplo, a maioria dos inter-
ruptores, por exemplo, são pensados para 
alvenaria ou para gesso acartonado... Ou 
seja, existem poucas opções, ou quase ne-
nhuma, pra outro tipo de solução construtiva, 
como é o nosso caso, de madeira. 

Teve outras coisas, mas não vou me lembrar 
de todas... 

A maioria dos produtos a gente teve que 
adaptar. O certo seria ter um produto voltado 
pra esse sistema construtivo que usamos, 
mas ele é algo muito recente no mundo. No 
Brasil, então, só tem essa indústria que fabri-
ca ele, em São Paulo. Ou seja, vai demorar 
pra que surja alguma coisa relacionada ... 
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MMMM: E problemas de instalação, problemas 
de... 

LALALALA: Sobre a instalação a gente também se 
deparou com problemas da indústria. 

Notamos um grave problema: como essa 
estrutura é produzida toda dentro da indús-
tria, a precisão é milimétrica, porque eles tra-
balham dentro de uma situação estrutural 
totalmente equipada, perfeita. Eles têm um 
piso nivelado, o funcionário trabalha dentro 
de uma condição ideal de iluminação, prote-
gido... Bem, isso tudo vai gerar, lá no final, 
realmente, uma precisão milimétrica dessas 
estruturas, desses módulos. 

Quando isso chega lá no local pra instalar, 
eles devem ser colocados sobre uma funda-
ção que foi feita no local. Tem-se um tipo de 
“pé metálico”, que faz a interface entre esse 
pilar [a fundação], que foi feito no local, e a 
estrutura dos módulos. Só deveria ser feito 
um ajuste para nivelar a altura. 

O que a gente notou foi que durante a execu-
ção dessas estruturas, o nivelamento não foi 
respeitado, nem os eixos... Isso nos deu uma 
dor de cabeça enorme! Tu imaginas, a gente 
ajustava um painel, ajustava outro, mas o 
terceiro nós não conseguíamos! Em razão 
desse problema que aconteceu nas funda-
ções... 

Isso serviu também de alerta pra que nos 
próximos, essa estrutura também seja levada 
pronta. A gente não vai mais fazer o que a 
gente fez dessa vez, de entregar o projeto pra 
uma empresa ou construtor local fazer essa 
infraestrutura. Quando muito, a gente vai pe-
dir pra ele fazer uma base, uma fundação, 
mas que não vai mais servir como ponto de 
apoio para os módulos. A gente vai desenvol-
ver algo mais simples pra poder ter controle 
na hora de instalar.  

Ah, a questão do transporte é sempre com-
plicada, também. Normalmente, nesses luga-
res, como a Fazenda Catuçaba, as estradas 
são “super” precárias, pensadas, quando 
muito, para um trator passar. Elas não têm 
uma curva adequada pra fazer uma manobra 
de caminhão e tal... Ela é muito estreita... 
Então, esse fator acabou encarecendo um 
pouco o transporte. Essa casa aqui [a longi-
tudinal] estava num ponto tão alto, tão extre-

mo, com uma estrada tão complicada, que o 
pessoal que tava fazendo o transporte disse: 
“Olha, a gente pode levar, subir... Não tem 
nenhum problema... Mas se, por exemplo, no 
meio do caminho mudar o tempo, chover ou, 
por algum motivo, o caminhão tracionar e não 
consegui passar, eu não tenho o que fazer... 
O caminhão fica. Não tem como eu dar ré e 
manobrar...” Eles ficariam embretados, lite-
ralmente embretados. 

Então, contratou-se um trator para ir à frente 
do caminhão, como um guia, para que, no 
caso de emergência, eles pudessem ter um 
plano B. 

Nesses casos o transporte vai ser sempre um 
problema, porque quando as pessoas com-
pram um terreno desses, elas não estão pen-
sando em como fazer para as coisas chega-
rem até lá...  

MMMM: Na verdade, elas querem exatamente isso, 
né? 

LALALALA: É... A pessoa quer buscar a melhor pai-
sagem... 

MMMM: E sobre a aprovação dessas unidades? Lá 
fora eu vi que isso pode ser problema... 

LALALALA: Então... Aqui no Brasil, normalmente, es-
ses projetos estão colocados em áreas rurais, 
e a legislação pra área rural não é muito cer-
ta... Não é muito definida... Sabe? Não tem 
essa de “projeto de tantos metros quadra-
dos”... Como é que eu faria para aprovar es-
se projeto numa área rural? A gente tá numa 
área cinza quando falamos de aprovação 
desse tipo de estrutura... 

Além disso, tem outro probleminha que talvez 
seja logo resolvido, que é o fato desse siste-
ma ainda não ter aprovação pelos governos, 
pelos órgãos que aprovam isso aí... 

MMMM: ABNT... 

LALALALA: Isso, ABNT... O cara da indústria, que faz 
o material para a gente, já entrou com todo o 
processo... Ele tá em vias de aprovação. 

A aprovação é importante não só para ter-se 
a certificação disso, mas também para finan-
ciamento. Como é que eu vou financiar uma 
casa se os bancos não dão financiamento 
para um sistema construtivo não aprovado?  
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Esse é um problema que também está dentro 
dessa tua lista... Aprovação. 

Se nos pedissem pra aprovar algo dentro da 
cidade, hoje, ia ser bem complicado... A gen-
te teria que aprovar isso não como uma casa, 
mas como uma espécie de algo efêmero, 
entende? Uma estrutura... 

MMMM: Temporária  

LALALALA: Temporária, exatamente. 

MMMM: Eu imaginei isso mesmo. Um dos princi-
pais problemas de uma casa como essas é o 
tamanho... Essas de vocês ainda são casas 
grandes, né?  Se for ver... Tem uns 45m²... 
Mas tem também a questão do material, pro-
teção contra incêndio... 

LALALALA: Incêndio! Exatamente... Tem tudo isso... 
Se a gente for realmente entrar numa legisla-
ção urbana, acho que seria quase impossível, 
agora, fazer uma casa dessas... 

Mas, por exemplo, isso se passou com o 
steel frame há uns dez, quinze anos. Nessa 
época ele quase não existia, não era aceito, 
e, hoje, tá certificado. 

MMMM: Uma das coisas que eu também tinha 
visto quando eu fui lá pra fora era que essas 
casas não eram consideradas como “casas” 
perante a legislação urbana. Elas são regis-
tradas como se fossem automóveis, né, en-
tão você compra... 

LALALALA: Isso, as caravans, né? 

MMMM: É, mas não só... Mesmo nesses casos 
que nem o de vocês, o preço abaixa em vez 
de subir... 

LALALALA: Por uma questão talvez até de imposto e 
tudo mais...  

MMMM: Na verdade, eu acho que não é nem ques-
tão de imposto... É a maneira como elas são 
tratadas legalmente. 

Como essas casas podem ser deslocadas – 
ou seja, podem ser retiradas do lugar –, elas 
não são tratadas como imóveis. Então, ela 
não é uma propriedade, por exemplo, para 
ser financiada como imóvel... Ela só poderia 
entrar para um financiamento do tipo de au-
tomóvel, acho... Acredito que aqui, no Brasil, 
a legislação é muito rígida ainda... Você não 
tem muita flexibilidade pra tentar coisas no-
vas... 

LALALALA: Sim, é até engraçado... A gente já viu 
casos em que eles colocam rodas, mesmo 
não precisando... 

MMMM: Sim, eles põem pra poder aprovar... 

LALALALA: A roda tá ali porque, obviamente, ela tem 
essa relação direta com algo que não é fixo... 

Por exemplo, a gente tá agora com algumas 
negociações fora do Brasil. Tem uma pessoa 
dos Estados Unidos que gostou do projeto e 
que quer levar ele pra lá pra vender. O cara tá 
comprando dois módulos e a ideia, inclusive, 
é a gente começar a produzir isso. Não sei se 
aqui... Talvez produza fora também. 

A gente já viu que lá a legislação é igual aqui. 
Quando se sai do perímetro urbano, eles 
chamam de “área gris”, é uma área que não 
tá bem definida... É uma coisa meio caso a 
caso, sabe? 

MMMM: Sim... O outro cara que eu entrevistei tam-
bém falou que quando ele foi fazer um projeto 
lá [nos EUA], precisou por rodas nas casas 
para que elas fossem aprovadas dentro da 
cidade, por conta da legislação... 

Bem, mais uma pergunta... Vocês pensaram 
em fazer alguns exemplos que fossem mais 
urbanos? Não só dessa proposta aqui, mas 
para outros usos também... Você disse algo 
parecido com isso, anteriormente. Me fale um 
pouco mais sobre isso... 

LALALALA: Inicialmente a gente foi pra esse caminho 
do “refúgio”... Talvez, um dos motivos para 
isso tenha sido resultado da demanda, que a 
gente imaginou que seria menor na cidade... 

Mas como vimos que é mais fácil conseguir 
uma mão de obra qualificada para fazer uma 
obra na cidade, do que fazer algo fora, a gen-
te começou a pensar em algo pra isso. Até 
desenvolvemos outro produto dentro da 
mesma lógica, que, depois, até posso te 
mostrar... Ele é ainda mais compacto do que 
a Minimod. A ideia é transportá-lo dentro de 
um container. Isso também poderia ser um 
dos problemas que tu perguntou antes 

A Mini, hoje, do modo como foi pensada, 
mesmo desmontada, mesmo se eu tirar as 
paredes, não cabe dentro de um container. 
Esse container teria que ser aberto para 
transportá-la, teria que ser um contêiner es-
pecial... Isso encarece um pouco transporte, 
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dificulta-o... Como ela não foi pensada como 
um produto pra ser transportado por contai-
ner, isso nos limita um pouco...  

Então, a gente desenvolveu outro projeto que 
é, inclusive, uma ideia que também vem res-
surgindo, que vem muito forte... Se tu fores 
pesquisar, vai encontrar: são as tiny houses... 
Já chegou a escutar? São casas ainda meno-
res... Estruturas mínimas, mesmo. 

A gente não acha a Mini tão pequena... Ela 
tem um quarto medindo 3 x 3m... Quase 3 x 
3m... É o tamanho de um quarto normal! Ela 
é compacta porque possui poucos módulos, 
mas se eu quiser combinar, eu consigo fazer 
uma casa quase convencional. Esse outro 
projeto é mais compacto, mas também está 
pensado pra paisagem... 

Pra cidade a gente ainda não se aventurou. 
Chegou até a ter uma sondagem de um gru-
po, inclusive de São Paulo, que estava pen-
sando em fazer um hotel. Imaginamos que 
ele poderia ser feito por esses módulos da 
Mini, mas isso não evoluiu. 

A gente tem pessoas que também tentam 
relacionar o projeto com a necessidade de 
um escritório. Perguntam: “Ah, posso fazer 
um escritório com ela?”. Bom, poderiam fazê-
las de escritório... Acho que a estrutura permi-
te. 

Mas, por hora, a gente não tem nada pensa-
do para cidade, dentro desse sistema. 

MMMM: É... Acho importante tentar-se fazer algo 
no container, ainda mais se vocês forem 
mandar isso pra fora, né? Não tem como, tem 
que fazer dentro de um. 

LALALALA: Com certeza. 

MMMM: E o que você acha do mercado pra esse 
tipo de casa, daqui pra frente? Agora, a gente 
tá em crise aqui, né? Mas... 

LALALALA: Eu te diria que, primeiro, existe uma res-
trição maior, mas não tanta, em relação à 
questão da pré-fabricação. Ela é algo que 
ainda soa um pouco negativa porque, pelo 
menos aqui no Brasil – ou, pelo menos aqui 
no Sul –, ela foi muito mal gerida. Foi para um 
caminho de casas sem grandes confortos, 
com uma estrutura muito precária, quase que 
provisórias... Dos casos que a gente investi-
gou foram poucas as empresas que se dedi-

caram a fazer algo com um pouco mais de 
qualidade. Isso acabou atrapalhando muito... 
Acabou criando uma imagem muito ruim para 
pré-fabricação, principalmente em madeira. 

Agora, eu acho que as pessoas até tem ab-
sorvido melhor isso... A gente nota que, hoje, 
o steel frame, por exemplo, é algo mais con-
solidado, por exemplo. O fato dessa tecnolo-
gia de produção seca estar mais presente no 
dia a dia fez com que as pessoas mudassem 
um pouco de opinião em relação à constru-
ção pré-fabricada.  

Além disso, tem o fator ecológico que está 
atrelado à construção seca... Ela passa essa 
imagem de ser uma construção mais susten-
tável. Até a madeira é de reflorestamento, tem 
certificado... Ela é bem menos agressiva do 
que qualquer outra construção convencional, 
como o concreto, por exemplo. Isso também 
está muito presente, agora, na mídia. Assim, 
as pessoas acabam comprando um pouco 
esse ideal... 

Especificamente sobre esse projeto, existe 
algo que ainda é um tabu, que ainda é uma 
barreira a ser transpassada... E essa é a 
questão do espaço em si. É algo que as pes-
soas ainda não estão preparadas... Elas ain-
da vão ter que passar por um processo de 
aceitação... 

A gente nota que tem muita gente que gosta 
do projeto, mas quando a gente começa a 
falar que tem 45m², elas dizem: “Ah, pois é, 
eu acho um pouco pequena e tal...” Ou seja, 
tem mais a ver com o estilo de vida, entende? 
Uma casa desse tamanho realmente te impõe 
um estilo de vida diferente. Um estilo de vida 
de ter-se o mínimo, de não acumular muita 
coisa, de conviver num espaço de dimensões 
reduzidas... Isso, pra mim é o grande desafio, 
depois de passado o problema da crise... 

As pessoas ainda querem ter uma área mai-
or, imaginam que nesse espaço vão se sentir 
um pouco confinadas... 

Esse, pelo menos, é o feedback que a gente 
tem notado em algumas pessoas.  

MMMM: Alguém já procurou vocês pra fazer uma 
casa dessas pra morar? Porque a maioria é 
pra final de semana... 
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LALALALA: É... A maioria é de fim de semana, mas já 
tivemos casos, sim. São quase excepcio-
nais... Ou melhor, são totalmen-
te excepcionais... A maioria é final de semana 
ou para hotéis... Grande parte do interesse é 
voltado para isso, não é para moradia.  

MMMM: Sobre o hotel, eu estava curiosa... Li muito 
sobre alguns exemplos para esse fim, mas 
não tinha visto nada sendo construído, ain-
da... 

LALALALA: Eu acho que eles ainda vão surgir, sabe? 
Te digo que, para nós, é capaz de surgir an-
tes até do que outros projetos como esse, 
porque existe um interesse comercial... A 
pessoa consegue enxergar isso como algo 
que pode dar um retorno. 

MMMM: Ela vai calcular os gastos, né... 

LALALALA: Exatamente. E tem a questão dos prazos, 
também... 

MMMM: Em quanto tempo ela fica pronta, em mé-
dia? 

LALALALA: A gente passa três meses pra entregar... 
Ou seja, a partir do momento que a gente 
fecha o modelo, ela vai estar pronta depois 
de três meses dentro da fábrica. 

MMMM: Aí, você já leva pra instalação... 

LALALALA: Sim, a gente já leva pra instalação. Os 
três meses são o tempo que tu tem pra fazer 
a parte de instalações [elétricas, hidráulicas] 
no local... Levar a infraestrutura. 

Mas, o tempo de fabricação de uma casa de 
5 módulos é de semanas... Em duas sema-
nas já está completa... O problema tá nas 
esquadrias, que eu te falei... Isso pode levar 
um, dois meses... É por isso que a gente bota 
três meses... Porque esse é o ponto fraco do 
projeto. Esquadrias é uma coisa que, se tiver 
o mercado aquecido, torna-se algo muito 
arriscado com prazos...  

MMMM: Eles vão deixar pra depois... 

LALALALA: Vão... Vão nos passar pra frente... 

MMMM: Bem, acho que era isso. Se tiver mais al-
guma coisa que você queira acrescentar... 

LALALALA: Eu acho que a gente tocou nos principais 
pontos... A questão das desvantagens, van-
tagens... 

Sobre o projeto em si, a gente pode te passar 
um material, pra que você tirar dúvidas do 
que são os sistemas, por exemplo, de facha-
da ventilada, etc. São poucos materiais... 
Tem o CLT, como estrutura principal; uma 
manta, que existe no mercado em dois ou 
três modelos... A gente usa uma da Firestone, 
que se chama EPDM; depois, tem a fachada, 
que, por ser ventilada, a gente pode trabalhar 
com diversos materiais, como, por exemplo, 
um material metálico, um retalho de madei-
ra... É uma customização, né, de acordo com 
cada cliente. 

Bem, tem a questão de ela poder ser autô-
noma também. Isso é interessante, porque 
ela tem pouquíssima demanda de carga. As 
luminárias são todas com lâmpadas de LED. 
O que mais consome energia é o frigobar. 
Nesses dois modelos, então, a gente tem 
placas solares que alimentam baterias. Elas 
são totalmente autónomas... 

MMMM: A água também precisa de um ponto de 
energia para ser aquecida... 

LALALALA: Exatamente. Pra isso a gente acaba utili-
zando um aquecedor de passagem. 

MMMM: Ah, e quando vocês vão trazer o protóti-
po?  

LALALALA: A ideia era trazer ele hoje. Vamos colocar 
ele no depósito aqui em Canoas, reformá-lo... 
Seu destino ainda tá incerto
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