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A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(Anparq) foi constituída em 12 de outubro 
de 2004. Com atuação em âmbito nacional, 
congrega programas de pós-graduação, 
entidades e pesquisadores individuais que 
desenvolvem atividades de ensino de pós- 
-graduação e/ou pesquisa de forma regular 
e sistemática na área de arquitetura e 
urbanismo no Brasil. A cada gestão bianual, 
constitui sedes de representação em 
diferentes estados brasileiros. No período de 
2019-2020, com 34 programas e 177 sócios 
individuais afiliados, a gestão esteve sediada 
em Salvador, na Bahia, no Programa de Pós-
-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(PPGAU) da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), quando foi realizado o 6º Seminário 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo (SeNAU), que deu 
origem a esta coletânea. 
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A pesquisa em projeto é relativamente recente na pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Se a princípio os programas vincula-

ram-se preferencialmente às áreas de história e tecnologia, é natural que 

a discussão sobre o projeto arquitetônico e urbano, bem como suas teorias, 

tenha sido construída a partir desses pontos de vista.

Com o aumento dos cursos de pós-graduação nesse campo, em espe-

cial a partir do início do século XXI, alguns primeiros grupos de pesquisa 

dispersos em diferentes universidades do país começaram a associar-se 

em rede para discutir problemas específicos da teoria do projeto em suas 

diversas escalas, temporalidades e contextos. Esse debate se deu a par-

tir da observação dos processos de concepção, apropriação e conservação, 

com ênfase, por um lado, em aspectos socioculturais e simbólicos e, por 

outro, em campos analíticos ligados à tecnologia da informação, aos pro-

cessos, métodos e às técnicas projetuais.

Atualmente, entre os 34 programas de pós-graduação filiados e asso-

ciados à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo (Anparq), do total de 43 programas e 64 cursos de Arquitetura 

e Urbanismo credenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), mais de 50% utilizam especificamen-

te a palavra “projeto” em seu nome ou nas suas áreas de concentração e 

linhas de pesquisa. Esse fato pode indicar a sistematização de um conjun-

to de metodologias, procedimentos e técnicas específicas do nosso campo 

disciplinar, sem que isso necessariamente limite a característica transdis-

ciplinar e interdisciplinar da área de arquitetura e urbanismo.

Para além de importantes resultados teóricos alcançados, esses esfor-

ços desembocaram no atual debate sobre mestrados profissionais e ain-

da, mais recentemente, doutorados profissionais, nos quais a pesquisa em 

projeto ocorre por meio do projeto. 

Em paralelo, a extensão universitária ganha musculatura mais recen-

temente no país, em meio ao reconhecimento do papel social da universi-

dade extramuros, diante de um quadro de ampla desigualdade e exclusão 

social, revelado de forma aguda no ambiente construído, sobretudo nas 

áreas urbanas, onde estão cerca de 85% da população brasileira.  
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Com a inclusão da extensão universitária na Constituição de 1988, o 

1º Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão definiu essa atividade 

acadêmica como “o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transfor-

madora entre universidade e sociedade”.

As novas possibilidades expressas no Plano Nacional de Extensão 

Universitária, de 1997, incrementaram os editais de extensão, com espe-

cial atenção ao Programa de Extensão Universitária (Proext), criado pelo 

Ministério de Educação em 2003. Trazem como objetivo apoiar as institui-

ções de ensino superior no desenvolvimento de projetos de extensão que 

contribuam para a construção de possíveis estratégias e caminhos de en-

frentamento de problemas e questões sociais, buscando apreender de for-

ma inovadora e crítica os processos e produtos alcançados, tornando-os 

disponíveis para todos.

Na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, se as atividades de ex-

tensão antes limitavam-se à difusão de pesquisas em eventos científicos e, 

em menor escala, a ações junto à sociedade, crescentemente, os grupos de 

pesquisa constituídos têm-se voltado também para projetos de extensão 

em comunidades e junto aos movimentos sociais, imprimindo processos 

interativos e inovadores com as populações e os segmentos envolvidos.   

Ampliam-se, assim, as possibilidades do projeto e de práticas como 

instrumento de ensino-pesquisa-extensão, em experiências propositi-

vas de assessorias e assistência técnica às demandas sociais, em prol de 

afirmações culturais, étnicas, de gênero, sustentabilidade e de direitos das 

populações excluídas dos benefícios coletivos.    

Considerando que essas conquistas são ainda frágeis na transforma-

ção social e na sua interface no ambiente construído, para uma ampla 

discussão sobre essas questões, realizou-se, de 7 a 9 de outubro de 2019, 

na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

em Salvador, o 6º Seminário Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (SeNAU) da Anparq, com a participação de um 

grande número de docentes, discentes e profissionais filiados. Esse even-

to também teve como objetivo levantar compromissos e metas da Anparq 
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para os próximos anos, com formulação de propostas a serem subme-

tidas ao 27º Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos 

(UIA2020RIO), o maior e mais importante fórum internacional dessa área, 

promovido a cada três anos. Estava, então, previsto para realização no Rio 

de Janeiro, em julho de 2020, sendo, entretanto, adiado para julho de 2021, 

em função da crise mundial que se abateu no início de 2020, com a pande-

mia de coronavírus e as medidas inevitáveis de isolamento físico e distan-

ciamento social. 

Nessa expectativa, deu-se continuidade ao trabalho de publicação das 

discussões realizadas no 6º SeNAU/Anparq, que trouxe como convidados 

palestrantes professores de várias universidades brasileiras, de expressiva 

atuação nos temas propostos e diferentes percepções, como subsídio para 

as necessárias discussões transversais. Algumas dessas contribuições re-

sultaram nos textos que integram esta coletânea, trazendo o aprofunda-

mento da relação intrínseca entre projeto, pesquisa e extensão, bem como 

pontuando iniciativas acadêmicas na pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo para novas práticas.

No prefácio, intitulado “A responsabilidade e a oportunidade da trans-

formação”, Sérgio Ferraz Magalhães, como presidente do Comitê Executivo 

do UIA2020RIO, enfatiza a relevância desse evento internacional, propon-

do uma reflexão para um mundo mais solidário, mais equitativo, de espa-

ços mais bem projetados e mais bem construídos para o uso de todos. No 

âmbito do tema geral desse evento – “Todos os mundos. Um só mundo. 

Arquitetura 21” –, são apresentados os quatro eixos temáticos que nor-

teiam os trabalhos do UIA2021RIO: 1. diversidade e mistura; 2. mudanças e 

emergências; 3. fragilidades e desigualdades; e 4. transitoriedades e fluxos. 

O autor ressalta a contribuição da área acadêmica, considerando o papel da 

pesquisa e da extensão universitária como caminhos para ampliar o diálogo 

com os mais diversos atores sociais, entendendo que o UIA2021RIO pode 

ser um lugar de debates e de formulação de propostas para a cidade do sé-

culo XXI. 

Dialogando com a agenda desses quatro eixos temáticos indicados pelo 

UIA2021RIO, também adiado nessas circunstâncias, o texto de introdu-

ção desta coletânea, “Crise, barbárie e conhecimento: a ressignificação 
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das práticas da arquitetura e do urbanismo hoje”, de Margareth da Silva 

Pereira, discute inicialmente a situação contemporânea criada com a pan-

demia, que, nas suas palavras, “em sua radicalidade, veio sublinhar assi-

metrias e desvelar questões que de longa data exigem enfrentamentos”, 

sobretudo considerando as áreas de arquitetura e urbanismo, que operam 

diretamente com as formas construídas das cidades. No caso brasileiro, a 

autora indaga, no campo da pesquisa científica do projeto e das práticas 

nessas áreas, o seu lugar na formação para a vida pública, no aprendizado 

da argumentação, do debate e da crítica que propõe e constrói. Pontua três 

questões conectadas para o debate: primeiramente, o significado da noção 

de crise no interior da própria universidade hoje; em segundo lugar, o que 

se pode pensar quanto à operação crítica que ela vem desempenhando cada 

vez mais, sobretudo nas instituições públicas; enfim, um elenco de temas 

que se tornaram cada vez mais graves nas últimas décadas, ganharam im-

portância no cenário pandêmico e parecem solicitar arquitetos-urbanistas 

como profissionais e, como cidadãos, entendendo suas ações de natureza 

social e cultural e, portanto, pública e política. A autora convida, assim, 

a questionamentos que precisam ser debatidos para que se crie alguma 

cultura arquitetônica e urbanística minimamente compartilhada. Como 

pensar a pesquisa em projeto agora? Como refletir coletivamente sobre 

a ressignificação das práticas da arquitetura e do urbanismo hoje? Quais 

os papéis do arquiteto em um mundo caracterizado pela diversidade, por 

constantes transformações e uma revolução permanente? Qual arquite-

tura, qual cidade e qual arquiteto-urbanista exigem ser reinventados no 

século XXI?

Na abertura da parte 1, intitulada “Pesquisa em projeto de arquitetura 

e urbanismo”, o texto em coautoria de Ana Gabriela Godinho Lima, Rafael 

Antônio Cunha Perrone e Ruth Verde Zein, “Notas sobre a pesquisa acadê-

mica em áreas de prática projetual”, traz uma reflexão teórica acerca dos 

instrumentos de pesquisa em áreas de prática projetual a partir da análise 

do conjunto de teses de doutorado e dissertações de mestrado depositadas 

na biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo (USP). A partir do uso de dois indicadores de 

análise – um de natureza histórica e historiográfica e outro de natureza 
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projetual –, foi possível constatar que as pesquisas que utilizam métodos 

visuais e propositivos, ou seja, “projetuais”, buscam atender aos crité-

rios de rigor da pesquisa acadêmica tradicional em ciências sociais (pre-

dominantemente textual) por meio do emprego de estudos históricos que 

contextualizam esses trabalhos e permitem posicionamentos críticos na 

construção da investigação. 

Dialogando com esse tema, no texto “Pesquisa e projeto na pós-gra-

duação: a pesquisa pelo projeto no MP-Cecre”, Nivaldo Vieira de Andrade 

Junior amplia o marco teórico sobre a pesquisa em/sobre/pelo projeto, co-

tejando vários pensadores da área, para estruturar de que maneira o proje-

to de arquitetura e urbanismo pode-se tornar parte determinante em uma 

nova forma de dissertação/tese no ambiente acadêmico, quando este não se 

limita aos preestabelecidos modelos das ciências sociais. O autor demons-

tra essa possibilidade ao analisar os projetos de restauração arquitetônica 

que compõem as dissertações do Mestrado Profissional em Conservação e 

Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (MP-Cecre/UFBA). 

Já Sonia Maria de Barros Marques e Marcio Cotrim discutem: o adven-

to, a partir da década de 1980 no Brasil, da profissão arquiteto-historia-

dor-professor-pesquisador; a transformação quantitativa e qualitativa na 

produção historiográfica da área de arquitetura e urbanismo; e o número 

crescente de publicações, livros, artigos e textos apresentados em even-

tos. Esses fatores, em conjunto, apontam para uma mudança nos métodos 

e objetos adotados. Os autores posicionam-se diante dessa conjuntura de 

modo a investigar a relação entre história e teoria, o vínculo entre produ-

ção discursiva e prática e, mais especificamente, entre os textos e o ensino 

do projeto. Formulam questões e inquietações a partir das possíveis arti-

culações entre a história da arquitetura, a teoria da arquitetura e a pesqui-

sa em projeto, sem, no entanto, pretender oferecer saídas certeiras.

Em “Aspectos da pesquisa em gênero e processo de projeto”, Ana 

Gabriela Godinho Lima traz outra contribuição para a pesquisa em projeto, 

detendo-se dessa vez em aspectos da pesquisa sobre o processo de projeto 

das arquitetas e designers. Para tanto, analisa as narrativas que as profis-

sionais constroem sobre seus próprios processos de trabalho, buscando 
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identificar como os aspectos de gênero são mobilizados ou incorporados 

em suas falas. Abordando um campo que vem sendo cada vez mais explo-

rado – a perspectiva de gênero nas áreas projetuais –, a autora chama a 

atenção para o papel que o ensino de arquitetura, urbanismo e design tem 

na reprodução dos valores e padrões da profissão. O reconhecimento dos 

saberes produzidos e praticados pelas mulheres na profissão, nesse senti-

do, é um aspecto importante na revisão do ensino contemporâneo. 

Fechando a parte 1 da coletânea, o texto “Inquietações e reflexões  

sobre ensino, pesquisa e extensão em projeto de arquitetura-urbanismo”, 

de Paulo Afonso Rheingantz, trata da natureza, da importância e das especi-

ficidades da prática do projeto e de seu ensino, pesquisa e extensão. Alinhado 

com os fundamentos dos estudos de Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) 

e de sua vertente Teoria Ator-Rede (ANT) – cujos pressupostos são apre-

sentados na parte introdutória –, o autor reflete sobre o que entende como 

crise de valores e seus impactos na universidade, na produção do conheci-

mento e na formação dos futuros arquitetos e urbanistas. Recorrendo a um 

vasto número de autores oriundos de diferentes áreas, Rheingantz discute 

a dificuldade de estabelecer um diálogo entre a produção de conhecimento 

em projeto em arquitetura e urbanismo e os métodos da ciência; os efei-

tos das transformações produzidas pelas novas tecnologias na formação, 

na prática e no trabalho dos arquitetos-urbanistas; e suas implicações em 

um mundo ameaçado pelos problemas ambientais, pela concentração de 

riquezas e pela proliferação da miséria e da pobreza.

Na parte 2, intitulada “Novas práticas e extensão na pós-graduação 

em Arquitetura e Urbanismo”, abrindo a discussão com texto “Entre a le-

tra e a voz: a extensão no tempo”, Fabiana Dultra Britto faz uma reflexão 

de fundo sobre o processo de assimilação da extensão pelas universidades 

brasileiras, em concepções crescentemente amadurecidas por força da sua 

práxis cotidiana, para converter-se em política nacional na forma de lei. 

Reconhece no percurso os avanços progressivos das normativas para re-

gulamentação da sua prática, para discutir, nas suas rotinas, o afastamento 

dos valores que as justificariam e mobilizariam. No histórico da extensão 

que se desenhou na UFBA, desde sempre inovadora e desviante, a autora dá 
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particular atenção ao programa de Atividade Curricular em Comunidade e 

em Sociedade (ACCS), analisando o seu papel pioneiro de transformação 

da atividade extensionista em atividade curricular e pontuando questões 

na atual inquietação da resolução normativa para curricularização da ex-

tensão universitária. 

No âmbito dessa discussão, Angela Maria Gordilho-Souza aborda 

as possibilidades de ampliação das atividades de extensão associadas ao 

ensino e à pesquisa na pós-graduação, no capítulo “Residências acadê-

micas em arquitetura e urbanismo: projetos em movimento para ensino-

-pesquisa-extensão na pós-graduação”. A autora faz uma reflexão sobre 

experiências recentes de cursos lato sensu na modalidade residências aca-

dêmicas profissionais em Arquitetura, Urbanismo e áreas afins no Brasil. 

Como fundamento, mapeia os principais questionamentos do modelo 

excludente de periferização da moradia, confrontando com os avanços e 

retrocessos das políticas urbanas e as práticas alternativas, para analisar 

as ações de assistência e assessoria técnica nesse campo de atuação. Mais 

detidamente, analisa a implementação do projeto pioneiro da Residência 

Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAU+E) da UFBA, 

seus avanços, limites e possíveis desdobramentos como programa de 

pós-graduação, no âmbito da discussão do papel social da universidade, 

potencializado pela construção coletiva para novas políticas sociais por  

cidades mais inclusivas e sustentáveis. 

Também na incursão por novas práticas acadêmicas extensionistas 

em arquitetura e urbanismo, no capítulo “A ‘quadríade’ ensino-pesqui-

sa-extensão-gestão e a universidade cidadã: a experiência da política de 

gestão da extensão na FAU-UnB”, Liza Maria Souza de Andrade e Vânia 

Raquel Teles Loureiro trazem experiências na política de gestão desen-

volvida na unidade acadêmica com atuação em várias instâncias exten-

sionistas da Universidade de Brasília (UnB), bem como na coordenação 

de Projetos de Extensão de Ação Contínua (Peacs), na graduação e pós-

-graduação, voltados às comunidades em ocupações urbanas e rurais 

no território do Distrito Federal e entorno à frente do grupo Periférico, 

pontuando as articulações e os desdobramentos. As autoras destacam 
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a proposta de promover a extensão na pós-graduação no formato de 

Residência Multiprofissional em CTS – Habitat, Agroecologia, Saúde e 

Trabalho, vinculada ao Núcleo de Política de CTS (NPCTS), do Centro de 

Estudos Avançados Multidisciplinares (Ceam/UnB), e à Faculdade de 

Arquitetura da UnB, além do apoio da FAU ao Núcleo DF Metropolitano do 

BrCidades na promoção de fóruns sociais. Como observadoras-partici-

pantes dessas ações, as autoras trazem também como contribuição a dis-

cussão da “quadríade” ensino-pesquisa-extensão-gestão, no contexto da 

inserção curricular da extensão, como forma de interação transformadora 

entre a universidade e outros setores da sociedade. 

Fomentando esse debate, no artigo “Projeto e extensão: workshop de 

desenho urbano como instrumento pedagógico”, José de Souza Brandão 

Neto apresenta outra proposta extensionista para a pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. Tem como objeto de reflexão o ensino do projeto 

por meio da proposição de um mestrado profissional em Desenho Urbano, 

cujo conceito norteador é a relevância do papel da habitação social na pro-

dução do espaço urbano. Com base em uma análise comparativa entre o 

tradicional ateliê de projetos e o novo modelo de design studio, tendo como 

estudos de caso uma série de três workshops internacionais focados no 

programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), são apresentadas sete dire-

trizes pedagógicas que fundamentam a proposta do curso. 

Dialogando com essas iniciativas acadêmicas extensionistas e fina-

lizando esta coletânea, no texto “Coletivos de arquitetura na América 

Latina: influências, micropolíticas e transgressões”, Naia Alban Suarez 

analisa os coletivos de arquitetura e seu rol ampliado de ações na área de 

arquitetura e urbanismo. Busca as chaves para compreender a crise con-

temporânea de nossa prática projetiva na realidade latino-americana, 

mas não somente nela, sinalizando como a construção colaborativa vem 

sendo incorporada às novas formas de produção, concepção e construção 

do espaço. Um aprender fazendo compartilhado, cada vez mais incorpora-

do pelas instituições de ensino, estabelece outra relação com a complexa 

cidade contemporânea.
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Com essas contribuições, esta publicação busca ampliar a discus-

são no âmbito dos diversos programas filiados à Anparq, como subsídio 

para aprofundar um processo mais amplo de reflexão sobre a formação 

na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, reafirmando no ensino e 

na pesquisa a relação intrínseca entre projeto e extensão. Entende-se esse 

fundamento como indispensável para os avanços de novas práticas nesse 

campo de atuação e uma maior absorção coletiva dessas possibilidades, 

considerando o enfrentamento dos imensos problemas sociais vivencia-

dos no ambiente construído e espaços precários de moradia em nosso país, 

sem arquitetura e urbanismo adequados e ambientalmente sustentáveis. 

Salvador, Bahia

Dezembro de 2020
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“Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”. O tema escolhido para 

a 27ª edição do Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos 

(UIA2021RIO) não poderia ser mais emblemático: estamos atualmente, em 

qualquer parte do planeta, ante um mesmo desafio: melhorar a qualidade 

de vida e reduzir as desigualdades. Para tanto, é preciso repensar nossas 

cidades.  

A cidade é o lugar do desenvolvimento. Cidades são centros de trocas 

econômicas, sociais e culturais do mundo; centros de conhecimento, ciên-

cia e arte. Mais da metade da população mundial vive em cidades e, no en-

tanto, isso não significa que tenha acesso a infraestruturas, bens e serviços 

urbanos. No Brasil, 85% da população é urbana, com problemas enormes 

e, igualmente, com possibilidades imensas.

A pandemia do coronavírus colocou todos nós em uma situação dra-

mática e expôs nossas fragilidades decorrentes de desigualdades intraur-

banas. A crise também evidenciou a interdependência entre economia, 

política, sociedade, ambiente, planeta e cidade. Ela apresenta novos cená-

rios, questões e urgências para a arquitetura e o urbanismo. 

Arquitetos de todos os continentes, pensadores do urbano, pesqui-

sadores, universitários, construtores, movimentos da sociedade e da ju-

ventude, empresas de tecnologia e de sistemas, instituições acadêmicas e 

multilaterais, representações políticas e de países, todos que têm compro-

misso com a qualificação do espaço de vida das pessoas estão, mais do que 

nunca, impelidos a refletir e a propor sobre o futuro das cidades. 

O UIA2021RIO adquire, assim, uma condição ainda mais relevante. 

Insere-se nesse esforço de reflexão propositiva para um mundo mais soli-

dário, mais equitativo, de espaços mais bem projetados e mais bem cons-

truídos para o uso de todos. 

Sob o tema geral, “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”, 

quatro eixos temáticos norteiam os trabalhos do UIA2021RIO. “Diversidade 

e mistura” reúne experiências com foco na diversidade cultural e social e 

no inter-relacionamento de campos profissionais, iniciativas que reco-

nheçam a necessidade de preservação dos legados materiais e imateriais 

dos diferentes povos e também propostas que abranjam diversas escalas 
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urbanas e seus tempos intrínsecos. O eixo “Mudanças e emergências” 

abarca as inovações do mundo contemporâneo e seus reflexos no campo 

da arquitetura e do urbanismo, com ênfase nas dimensões social, ambien-

tal e tecnológica. Convida à reflexão que valorize uma arquitetura com-

prometida com a realidade de um mundo majoritariamente urbano e que 

busque contribuir para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, o 

atendimento emergencial às populações desalojadas, o aprimoramento da 

visão de arquitetura sustentável, entre outros. Também são destacados os 

novos arranjos profissionais como a formação de coletivos, equipes mul-

tidisciplinares e processos participativos. No eixo “Fragilidades e desi-

gualdades”, enfocamos a dimensão social da arquitetura e do urbanismo, 

considerando realidades comuns a diferentes cidades no mundo, como a 

presença de grandes contingentes populacionais vivendo em condições 

precárias em favelas, cortiços, ruas, abrigos temporários, assentamen-

tos informais e unidades habitacionais produzidas por autoconstrução ou 

autogestão. Por fim, “Transitoriedades e fluxos” é o eixo que aborda os 

deslocamentos, em escala planetária e nas escalas locais, em suas dimen-

sões demográfica, temporal e humana. São compreendidos deslocamentos 

não só de pessoas, mas também de bens, de serviços, de empregos, das 

informações e, ainda, o fortalecimento das redes transnacionais, as novas 

formas de comunicação e as novas modalidades de sociabilidade. A veloci-

dade desses novos fluxos tem contribuído para a globalização da prática da 

arquitetura e do urbanismo e promove intervenções voltadas para o aten-

dimento do efêmero e do temporário, desde a moradia de emergência aos 

grandes eventos internacionais.

Com forte contribuição da área acadêmica, o Comitê Científico do 

UIA2021RIO pensou e definiu o programa do evento considerando o papel 

da pesquisa e da extensão universitária como caminho para ampliar o diá-

logo com os mais diversos atores sociais. Nesse sentido, conta com o apoio 

das instituições nacionais e internacionais voltadas para a matéria, espe-

cialmente, desde o início, com a nossa Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Anparq).
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Assim, entendendo nossa responsabilidade nas mudanças emergen-

ciais do planeta e na possibilidade de oferecermos um novo patamar de 

desenvolvimento para nossas populações, mais humano e mais solidário, 

pensamos que o UIA2021RIO pode ser um lugar de apresentação de refle-

xões e de formulação de propostas para a cidade do século XXI. 

Fico com o sociólogo francês Edgar Morin, quando perguntado sobre 

como será o mundo pós-pandemia: “Consideremos enfim que o pior não é 

certo, que o improvável pode acontecer e que, no titanesco e inextinguível 

combate entre os inimigos inseparáveis que são Eros e Tânatos, é sadio e 

tonificante tomar o partido de Eros”. 1

1 MORIN, E. Edgar Morin: «Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur 
nos vrais besoins masqués dans les aliénations du quotidien». [Entrevista cedida a] Nicolas 
Truong. Le Monde, Paris, 19 avril 2020. Tradução nossa. Disponível em: https://www.lemonde.
fr/idees/article/2020/04/19/edgar-morin-la-crise-due-au-coronavirus-devrait-ouvrir-nos-es-
prits-depuis-longtemps-confines-sur-l-immediat_6037066_3232.html. Acesso em: 8 fev. 2012.
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Preâmbulos

Vivemos em meio a um vendaval! A situação contemporânea, criada com 

a pandemia, em sua radicalidade, veio sublinhar assimetrias e desvelar 

questões que de longa data exigem enfrentamentos. Mais que isso: no caso 

brasileiro e no campo da pesquisa científica na área da arquitetura e urba-

nismo, dadas outras crises que a esta se somam, essa atitude exige cuidado 

urgente na salvaguarda do que já foi discutido, pensado, feito, sobretudo 

porque tanto a arquitetura quanto o urbanismo operam diretamente com 

as formas construídas das cidades.

Escrevi estas primeiras considerações pensando nas universidades e 

no lugar do pensamento crítico diante de tantas ameaças que pesam so-

bre ambos hoje, mas também levando em conta tanta conquista acumu-

lada nos últimos 40 anos e, particularmente, o fato de que, às vésperas 

da pandemia, o Brasil se preparava para acolher o 27º Congresso Mundial 

da União Internacional de Arquitetos (UIA2020RIO), que se realizaria pela 

primeira vez no país.

Veio-me à memória, imediatamente, a imagem de cenas arcaicas, de 

outras formas de viver cidades e arquiteturas. Essas cenas, como vi ainda 

no Brasil de fins dos anos 1950, de certo modo, ilustravam como muitas 

sociedades tradicionais reagiam, coletivamente, diante do inesperado e do 

perigo, sobretudo em dias de tempestades. Lembrei-me, assim, de cenas 

com roupas em varais ou à beira de rios, secando ao sol, diante, de repente, 

da fúria de vendavais, anunciando o escurecimento dos céus, que se fecha-

vam carregados de chuvas. 

Nesses dias, até mesmo as crianças repetiam os gestos ansiosos, te-

merosos e ao mesmo tempo ativos dos mais velhos, de recolher e guardar 

apressadamente cada peça. No corre-corre, ainda, de buscar fechar por-

tas e janelas no “juntar” as roupas, como se dizia, reconhecia-se e con-

tribuía-se para preservar o que havia sido feito e observado no trabalho 

realizado. Reconhecia-se, mesmo que as mãos fossem pequenas, as calças 

curtas ou o passo já trôpego, ali, no momento da ameaça, o que cada peça 

lavada e colocada ao sol representava. Valorizava-se o labor acumulado, 
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desde o gesto, às vezes, de fazer o próprio sabão no calor do fogo, que não 

podia ser desperdiçado, até o trabalho na beira do tanque ou às margens 

dos rios, ensaboando cada pedaço de pano e terminando o serviço com os 

dedos enrugados da água fria. Em suma, preservavam-se horas de inúme-

ros pequenos fazeres e de dificuldades vencidas. 

Hoje, provavelmente, essas cenas só existem nos filmes. As formas de 

aprendizado da experiência coletiva e social já não são essas – mudaram. 

São cada vez mais raros os longos varais dos quintais, e não há mais quem 

ponha roupas para quarar ao sol... Não nas grandes cidades. Nelas, talvez 

muitos tenham que consultar os dicionários para entender certas palavras 

usadas aqui, e até os rios desapareceram, submetidos réguas e esquadros. 

Figura 1 – O transporte das pedras
Fonte: acervo pessoal da artista Pilar Tejero Baeza. 

Mas, agora, onde se dão os espaços desse aprendizado sobre a socia-

bilidade, que começava ainda quando criança, nas pequenas experiências 

do cotidiano? A cidade seria um deles, mas é necessário saber ler a cidade, 
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ter olhos que veem, e nem sempre fomos preparados para ler o discurso 

silencioso das formas. Nem sempre somos capazes de ler a cidade em sua 

diversidade, na diversidade das frases urbanas que espaços e culturas vão 

nos dizendo em seus gestos. 

Contudo, a universidade, nos últimos dois séculos, com certeza tam-

bém se tornou um microcosmos da vida em cidade e ainda é lugar, sobre-

tudo, de formação para a vida pública, da argumentação, do debate, da 

crítica que propõe e constrói. No Brasil das últimas décadas, ela cresceu 

e também as nossas instituições ligadas à pesquisa e às atividades de ex-

tensão, inclusive em arquitetura e urbanismo. Mas esse papel de iniciação 

e formação já não é o mesmo. Inclusive, aproveitando-se da pandemia, 

muitos têm sublinhado ainda mais as virtudes do ensino a distância, cada 

um per si diante da tela do seu computador, auxiliado por um professor 

tutor que transmite conteúdos organizados em slides, resumidos em apos-

tilas. Sem minorar a importância das novas mídias e das suas novas fer-

ramentas, a universidade deixa, nessa perspectiva, de ser lugar onde se 

exercita a faculdade de viver e pensar a escala e a esfera pública para ser 

vista como mera veiculadora de dados e lugar de diplomação, o que nada 

tem a ver com formação.

Ora, mesmo se hoje claramente a universidade também se renova e se 

mostra atenta a outras formas de cidade, a outras epistemologias e a uma 

compreensão de direitos civis mais alargada, há que tornar ainda mais 

aguda a reflexão sobre o próprio sentido do conhecimento e seu compro-

misso e o da universidade, portanto, em sua dimensão crítica. Isso sig-

nifica estar atento ao que ela consolidou, ao que precisa ser observado e 

preservado – o trabalho feito – e ao que precisa, a partir daí, ser criticado, 

de seu próprio interior, e repotencializado hoje, em um tempo agora. 

Assim, não se trata aqui de passadismos ao falar de experiências so-

ciais do passado. Trata-se de falar de trabalhos acumulados, de identificar 

em que condições se tornaram possíveis, valorizá-los. Sobretudo, trata-se 

de “juntar” os fragmentos do que foi feito e criticá-los, reinvestindo sem 

medo ou sem pudor na construção de um pensamento crítico mais fran-

co, mais coeso e, nessa perspectiva, mais potente no sentido de fomentar 
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dúvidas e hipóteses pertinentes ou intempestivas, mas que se sustentem 

como provocações no próprio campo dos debates. 

O passado serve aqui não como lição – o que ele nunca é por si  

mesmo –, mas como parâmetro e espelho fantasmático, que permite cons-

tatar que a própria atenção a tudo que nos cerca e sua eventual preservação 

carecem hoje de críticas ainda mais circunstanciadas. Isto é, no processo de  

desmontagem histórica e conceitual de certas visões, discursos e práticas – 

que inclusive muitas vezes se reproduzem no interior das salas de aulas –, 

são elas que fazem falta ao buscar situar e perceber como se legitimaram.

Algumas considerações necessárias sobre 
as práticas hegemônicas da arquitetura e 
do urbanismo

No Brasil, são mais de 200 mil arquitetos-urbanistas registrados no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e mais de 800 faculdades de 

arquitetura e urbanismo foram abertas nas últimas décadas, além de mais 

de 30 programas de pós-graduação. Em um primeiro momento dentro 

desse movimento mais ampliado, constata-se que outros perfis de arqui-

tetos e urbanistas têm vindo à tona ou estão sendo socialmente fabricados.

Contudo, ressente-se nas áreas de arquitetura e urbanismo até mes-

mo de um vocabulário minimamente partilhado e que vai se construindo 

na identificação, na leitura, no exame e nos debates dos pontos de vista 

dos trabalhos já produzidos e em relação aos quais justamente cada qual 

se posiciona trazendo suas contribuições. A própria definição do que seria 

a palavra “espaço” ou o que distinguiria a arquitetura de outras práticas 

construtivas é um tema do qual se desvia. 

Nas pós-graduações, por exemplo, aceita-se naturalmente a inserção 

das disciplinas de arquitetura e urbanismo nas agências de fomento brasi-

leiras e nas universidades como próximas das chamadas “ciências sociais 

aplicadas” – como a geografia, a demografia, o planejamento urbano –, 

mas também das tecnologias, do design ou das artes.  
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Esse não seria um problema, se fosse discutida a disciplinarização ela 

mesma, e sequer seria um problema apenas brasileiro. Pesa sobre essa an-

tiga hesitação dos recortes disciplinares e sua naturalização uma outra ten-

dência, que dificulta a reflexividade dos arquitetos e urbanistas sobre suas 

práticas. São raras as teses que ainda fazem hoje um “estado da questão” 

ou, como se diz em alguns centros, um “estado da arte” ou uma “revisão bi-

bliográfica” em que se possam depreender as contribuições do autor quan-

to à abordagem teórica, ao tratamento do objeto de estudo, às categorias 

de análise. E como esses ritos são vistos como desnecessários, quando não 

autoritários, teses e dissertações crescem em número e volume sem que se 

possam aferir e até mesmo valorizar os aportes trazidos por cada trabalho. 

Ora, essas dificuldades de definir conceitos, a profissão e o próprio fa-

zer e até de se posicionar diante da esfera pública – acadêmica, disciplinar 

e profissional – seriam secundárias e essa diversidade seria enriquecedo-

ra se elas traduzissem posições teóricas ou formas de abordagem debati-

das, examinadas em suas contribuições e pertinências no próprio campo 

da arquitetura e do urbanismo. Nesse caso, seria reconhecer plenamente o 

que essa transversalidade de conhecimentos quer dizer ou o que uma cer-

ta conceitualização implica ou coloca, como limites ao pensamento ou à 

ação, e que não pode ser esquecido ou negligenciado.

Enfim, também não seria um problema maior se obras e artigos mos-

trassem com mais frequência o quanto as práticas que os engendram são 

perpassadas pelo exame de diferentes lógicas, reconhecendo, portanto, 

suas interações íntimas com tantos outros saberes já produzidos, levando 

em conta os esforços que representam. No caso da arquitetura e do urba-

nismo, isso pressuporia, inclusive, uma abertura certamente para outros 

saberes urbanos, não “eruditos”, mas que igualmente participam da cons-

trução coletiva da cidade. Como se sabe, esses saberes e as experiências e 

poéticas que os conformam acabam muitas vezes diluídos e negligencia-

dos, silenciados à margem do debate acadêmico, confundidos em meio a 

muita construção, alguma arquitetura, e perdidos, socialmente desvalori-

zados em um quadro no qual, já se sabe, milagres não existem.
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Entretanto, os efeitos desse estado de coisas difusos e não necessaria-

mente enfrentados com a calma, o rigor e o respeito que exigem, acabam 

rebatendo-se sobre a própria área. Por umas e outras razões, os campos do 

“projeto” e da “pesquisa” acabam, assim, não só se dissociando um do ou-

tro, mas, talvez o que é mais grave, vêm fazendo com que as eventuais con-

tribuições da arquitetura e do urbanismo se tornem invisíveis socialmente. 

Diante de debates quase inexistentes sobre o sentido de gestos, práti-

cas, objetos de estudo ou ações, o campo de atuação dos arquitetos e urba-

nistas parece mostrar-se ainda mais aplainado, pacificado e, sobretudo, 

supérfluo. No máximo, encontra certa legitimação como “ato de criação 

puramente subjetivo”, sustentado pelo individualismo e pelo relativismo 

fomentados nas últimas décadas, sobre os quais também pouco se fala.

De fato, 50 anos de crítica não desconstruíram internamente a imagem 

do arquiteto que “projeta” como um gênio isolado, que de cima para baixo 

“corrige” o ambiente onde age, prescindindo em seu fazer de uma imersão 

plena nos territórios culturais, afetivos, às vezes cheios de uma sabedo-

ria cotidiana. São ainda poucos, assim, os que, antes de propor e afirmar, 

explicitam suas dúvidas, constroem hipóteses e manifestam uma fami-

liaridade em pensar, analisar, desconstruir teorias e formas entendidas 

como discursos engendrados historicamente, diante de situações e ques-

tões particulares e datadas, que precisam ser novamente colocadas à prova 

cada vez que se pensa em aplicá-las, replicá-las quanto a sua adequação.  

No outro sentido, a pesquisa também com frequência se aparta e não 

valoriza o esforço implícito nas escolhas, nas tomadas de decisões e nas 

sínteses que se operam no processo colaborativo de projeto. Um sem nú-

mero de informações de complexidade variável é necessário na elaboração 

de um simples croqui para que ele se construa como uma proposta viável 

e minimamente adequada para um sítio, um programa, um orçamento, 

uma situação. Poucas vezes as disciplinas voltadas para a pesquisa ou para 

o projeto instigam alunos ou jovens arquitetos, seja a se interrogar sobre 

os limites de suas competências, talentos e inclinações, seja a reconhecer 

e dialogar com os saberes diversificados que os cercam e os completam. 

No entanto, esse jogo fusional entre pontos de vista é capital para que se 
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alcance uma síntese minimamente satisfatória e para que o ato de proje-

tar signifique uma metamorfose e transformação para todos os envolvidos 

nesse contato e nesse convívio. 

Muitas vezes, esvazia-se também o projeto do que representa como 

gesto sempre público e, portanto, de sua dimensão social, política, cultural 

e estética. Aliás, nem falemos de estética, uma vez que essa palavra, criada 

há pouco mais de 250 anos para designar o campo da filosofia que reflete 

sobre o conhecimento sensível, é vista hoje, talvez por desconhecimento 

ou pelo anestesiamento dos corpos na entropia da massificação das gran-

des cidades, como algo quase ofensivo ou, quando muito – e nestes casos, 

por aqueles que desejam contribuir para a construção de outras arquite-

turas e de novos perfis de arquitetos neste início de século –, como uma 

dimensão que apenas alimenta individualismos ou genialidades.

Esses temas estão sendo tratados de modo muito genérico nestas pá-

ginas e devem-se fazer ressalvas. Neste livro, vários exemplos contradirão 

o que se disse até aqui. Mas é preciso que se lembre que esses exemplos 

são raros, são frutos de trabalhos hercúleos e resultam de embates quase 

cotidianos durante décadas para que burocracias sejam vencidas e a colo-

nização do próprio pensamento de certas partes das academias possa ser 

contornada. Mais ainda: na medida em que a diplomação em arquitetura 

e urbanismo também se tornou, com a dominação da lógica do capital em 

todos os setores, uma indústria e a cultura tornou-se um bem de consumo, 

e diante das duras e diferentes ameaças presentes sobre a própria univer-

sidade e sobre a área, parecem, assim, frágeis e excessivamente dispersas 

posições e conquistas no que elas guardam de capacidade de resistência e 

rebeldia. 

Em outros termos, as posições que se exercitam, as conquistas que são 

feitas, acabam diluídas em sua força propositiva diante de um vocabulário 

que sequer é compartilhado, como se não resultassem de escolhas políti-

cas – no sentido lato do termo. Posições e conquistas diluem-se, ainda, 

porque muitas vezes ressentem-se também desse aprendizado cotidiano 

das coisas visuais que sensivelmente afetam cada qual de modo único ou 

partilhado, mas que só se dá quando se está no meio das coisas, com as 
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coisas, pois é de dentro das situações que, de fato, brota a capacidade de 

projetar e construir para além de si, juntos.

Em resumo, no Brasil, neste início de século XXI – com sua história 

de grandes arquitetos desde os tempos anônimos da cabana primitiva dos 

povos da florestas –, sobretudo em tempos de crises, engendradas mais 

uma vez pela expansão e reorganização, agora global, do capitalismo em 

função de seus interesses, a área parece necessitar, para se legitimar de 

fato, de uma consciência histórica sobre seu próprio passado, que coloque 

o devir em movimento ou que, como dizia Gadamer (1982), traga menos 

uma ampliação grandiosa e enciclopédica do seu mundo e mais a sua pró-

pria perda, convidando cada um ao exercício de um olhar capaz de ver o 

mundo com mil olhos.

Talvez as centenas de jovens que se diplomam nas novas escolas nas-

cidas neste recente momento da globalização e que realmente se desejas-

sem partícipes da construção das cidades pudessem cultivar esse olhar ao 

mesmo tempo sem fronteiras e imersivo, como nos panoramas de 360° do 

século XIX. Um olhar que nasce de uma relação existencial com as cidades, 

imiscuindo-se em formas animadas e, muitas vezes, quase imperceptíveis 

de presenças. Um olhar capaz de notá-las, interagir e fundir-se com elas e 

de enriquecer-se nessa curiosidade e atenção intelectual e sensível a cor-

pos, inclusive, aparentemente inanimados. Por fim, mas não por último, 

um olhar capaz de ver todos os citadinos como atores que protagonizam, 

lado a lado, a mesma história, única e sempre diversa em cada situação ur-

bana de existência em relação à qual se aprende, se ensina, se transforma. 

São inúmeros os exemplos de arquitetos e urbanistas que, em suas 

condições de possibilidades históricas, observaram longamente e ouvi-

ram com cuidado coisas ditas, ainda não ditas ou sequer pensadas como 

pensáveis. Nas florestas, nos campos, nas cidades, nas metrópoles, eles 

conseguiram ver enormes museus a céu aberto de um conjunto infinito de 

coisas que vivem, sobrevivem, interpelam e são vividas, mundos povoados 

de mistérios que são tão plurais e nossos.

Diante do seu próprio lugar de ação – isto é, diante da própria forma 

material onde a vida social se dá –, talvez a necessidade de se construírem 
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comuns seja não só o mais premente, no caso dos arquitetos e urbanis-

tas, mas o que justamente os distingue e, principalmente, qualifica os seus 

gestos.

E aqui pode-se perguntar, inclusive, sobre a própria posição da área de 

arquitetura e urbanismo. Pode-se interrogar sobre a sua relutância e re-

sistência em abrir-se para uma transdisciplinariedade e, de fato, promo-

ver uma “virada” reflexiva em suas próprias práticas, acertando o ritmo 

entre suas competências e seu saber particular e sua enorme possibilidade 

de (co)construir os lugares e os espaços das experiências compartilhadas.

De todo modo, em tempos de crises sociais planetárias, pontuamos 

rapidamente três questões conectadas a serem enfrentadas com urgência 

pelo campo do conhecimento e mais diretamente pelas áreas de arquite-

tura e urbanismo: primeiramente, o significado da noção de crise no inte-

rior da própria universidade hoje; em segundo lugar, o que se pode pensar 

quanto à operação crítica que ela vem desempenhando cada vez mais, so-

bretudo nas instituições públicas. Enfim, um elenco de temas que se tor-

naram cada vez mais graves nas últimas décadas e ganharam importância 

no cenário pandêmico parece solicitar arquitetos-urbanistas não só como 

profissionais, mas, antes de tudo, também como cidadãos, entendendo 

seus gestos como sendo, indiscutivelmente, de natureza social e cultural 

e, portanto, pública e política. 

Tempos: expansões econômicas, crises  
e barbáries  

Ao que parece, diferentes formas de experiências que lapidavam as arestas 

do mundo social, tornando-o momentaneamente mais poroso, estão em 

desaparecimento ou acabaram sendo deslocadas ao longo do século XX, 

com a prevalência de uma visão positivista, utilitarista, funcionalista e 

quantitativista de ciência nas sociedades ditas “ocidentais”. Estas passa-

ram a desconsiderar certos regimes temporais, sobretudo o das interações, 

que, para deixarem decantar misturas e fusões, exigem tempos longos e 

lentos de observação íntima do mundo como parte dele, como sublinhava 
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Milton Santos (1994), em uma espécie de mundo sem mundo, de tempo 

sem tempo.  

A visão científica que se tornou preponderante ainda hoje não foi 

aquela mais crítica, mais ensaística ou mais experimental, mas a que se 

construiu em torno da noção de certeza e verdade, e não da ideia de inter-

pretação e de dúvida. E o embaraço se encontra justamente nesse ponto, 

porque a pesquisa ou o projeto, no pleno sentido das palavras, busca não 

uma “verdade” a-histórica e atemporal, mas sim uma possibilidade de 

conhecimento sensível – no plano textual ou, no caso da arquitetura e do 

urbanismo, formal e espacial – a ser partilhado. E se pode ser vista como 

“verdade” ela conhece as contingências que a cercam. 

Assim, para aqueles que praticam a “pesquisa” ou o “projeto” nesses 

termos, essa possibilidade de interpretação e leitura é, por um lado, her-

deira de condições de possibilidades específicas de conhecimento, isto é, 

resulta de um trabalho lentíssimo de exame de dúvidas e interpretações 

que se acumularam, umas que se perderam, outras que sequer se conse-

guiram ou se conseguem perceber outras tantas. É uma posição, portan-

to, de herança, mas também de atualização e, portanto, de rompimento. 

Por outro lado, o que se constrói como “verdade” ou “certeza” sabe-se 

discurso, sustentação e conclusão que são temporalmente datados e cuja 

concatenação sequer é linear. Mais ou menos efêmera, segundo o caso, este 

é, portanto, um saber que é movimento e sabe-se em movimento. Buscar 

conhecer é interrogar-se e interrogar em permanência dentro do próprio 

movimento e está para além do dualismo, igualmente, pouco complexo e 

hegemônico de um “verdadeiro” ou “falso”, entendido o primeiro como 

um dogma e o segundo como sua contestação a partir simplesmente de 

outras crenças.

O cotidiano contemporâneo passou a prescindir dessas experiências em 

que o tempo cronometrado dos relógios e das agendas ficava em segundo 

plano, em benefício de uma busca antes de tudo de fundo ético, como tam-

bém já alertava, em inúmeros de seus trabalhos desde Verdade e método, Paul 

Ricoeur (1991, 1993). Como estudiosos de cidades, pode-se dizer, com ele, 

também que essa busca, esse olhar de (re)conhecimento, é portanto de fundo 
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político, e é isso que dá fundamento àquilo que chamamos de cidade. Isto 

é, esse é um tempo que ultrapassa identidades, individualidades e subjeti-

vidades para buscar transubjetividades no interior da pólis.

Se a pandemia desvelou questões, a primeira delas – e sobre a qual não 

se discutiu ainda suficientemente – foi sobre as formas sociais e hegemôni-

cas de pensar os tempos de crise e pensar o próprio tempo – e não apenas as 

temporalidades ou as heterocronias, mas os regimes de temporalização que 

se criaram, se difundiram e ainda se impõem no “Ocidente”. Nem se fala 

aqui do seu “grau zero” de perversidade, que são as assimetrias de direitos 

sociais e urbanísticos, as injustiças que se apoiam em uma visão evolucio-

nista simplista, em seus fundamentalismos, em seus dualismos, em seus 

regimes canônicos de “verdade” e, pior, em contraponto, em suas fake news.  

Essa visão mecanicista de tempo que a academia vem denunciando, 

buscando fazer ver, nada tem a ver com os processos de discussão e matu-

ração de interpretações sucessivas ou divergentes sobre cada tema e o que 

é possível dizer e pensar sobre elas, construindo-se, portanto, consensos 

provisórios, a contingentes. Ao contrário, as visões ainda hegemônicas de 

tempo desrespeitam qualquer outra forma de se pensar o tempo.

Com suas visões teleológicas e a sua positividade afirmadora e com 

frequência autoritária, é esse regime temporal que sustenta e também 

mantém as verdades canônicas a-históricas. Até a pandemia, ele não só 

continuava a reger o dia a dia urbano como também vinha naturalizando, 

inclusive, as práticas correntes das áreas de arquitetura e urbanismo.  

A pandemia trouxe com os lockdowns, com o isolamento social e com o 

número crescente de óbitos, um certo estranhamento em relação à própria 

ideia de tempo cronológico ou vivido. A dimensão temporal ganhou maior 

interesse diante dessa suspensão no ritmo frenético da naturalização do 

trabalho massificado, do individualismo, da competitividade, do consu-

mo, da obsolescência programada, do elogio de uma subjetividade egoica 

ou do descaso e do descarte não só de objetos, mas da própria vida, sobre-

tudo dos mais carentes e mais que despossuídos, desamparados, que em 

muitos países e em muitos governos se tornaram apenas números.
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Contudo, para os que estudam as formas de pensar o tempo e se dedi-

cam a interrogar como foram-se construindo seus ritmos ou para quem 

pensa arquiteturas e cidades e se questiona sobre modos de aprender sobre 

o social vendo quintais, varais e rios, celebrando uma fraternidade possí-

vel, construindo experiências compartilhadas como os primeiros panora-

mas de cidade ou inventando universidades, sabe-se que os vendavais vão 

e voltam. Exigem, entretanto, uma obstinação e uma capacidade de escuta 

e ação na incerteza ainda mais sutil e árdua.

Mais grave ainda: essa saturação dos céus, como a que se arrasta mês 

após mês desde março de 2020, pode atingir escalas cada vez maiores: 

internacionais, transnacionais, planetárias. De fato, a crise sanitária de 

2020-2021 reacende e reatualiza, no caso brasileiro, uma história de crises 

não só na área da saúde, mas também crises econômicas, sociais, políticas 

e científicas que, com um pouco de estudo e de vagar, podem-se enume-

rar, uma a uma com seu legado de devastação e com o pouco daquilo que, a 

cada vez, se conseguiu salvaguardar. 

Em mais de dois séculos, esses cenários amalgamam os restos de turbi-

lhões sociais que, um após o outro, se confundiram com a universalização 

da lógica do capital, de sua hegemonia, e um passivo de exclusão e ine-

quidade maior do que os eventuais benefícios das modernizações tecno-

lógicas que o acompanharam. Em outros termos, o cenário atual se insere 

em uma história da internacionalização das relações e das trocas entre os 

povos à qual as cidades estão intrinsecamente ligadas.  

Hoje, ainda mais do que em fins do século XVIII, é possível ver as revo-

luções do período e o que se lê sobre a vida das cidades como sismógrafos 

das agendas de lutas dos movimentos sociais e de partes de conquistas e 

abalos culturais e citadinos da época. É nos interstícios desses movimentos 

que se infiltra não apenas a ideia da universidade moderna, como lugar do 

debate público e laico plenamente, mas também a reflexão sobre para que 

serve o conhecimento, sua utilidade e o temor da sua instrumentalização. 

A ressignificação da ideia de arquitetura ao longo do século XIX e, sobre-

tudo, o próprio nascimento do urbanismo como campo do conhecimento 

nas universidades, integrando a arquitetura em seu bojo, foram respostas 
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a essas reconfigurações violentas da vida em sociedade, aceleradas pela 

lógica capitalista.

Como a história da cidade e do urbanismo permite ver, essa é uma luta 

permanente, até mesmo no interior das universidades em relação ao que 

corroboram dentro de um sistema de classes, como lugares de distinção. 

De todo modo, em fins do século XVIII e nas primeiras décadas do século 

XIX, as universidades começam a se abrir socialmente e a conseguir auto-

nomia, não sem conflitos, em relação à religião, entendida como questão 

da esfera de cada um, e insuflando reorganizações importantes no campo 

do conhecimento. 

A reflexão e o projeto como ações  
e operações críticas

Neste início de século XXI – em tempos de avaliações e, talvez, de profun-

das mudanças comportamentais e ideológicas como naquele período –, 

ressurge certa urgência na atenção ao papel, a contrapelo, que no interior 

das fileiras das universidades modernas muitos passaram a desempenhar, 

desde então, em alguns países. Pensadores sociais dentro das universida-

des ou expulsos delas contribuíram para fazer ver, ao longo do século XIX 

e XX, o poder do saber dentro de estruturas ideológicas que construíram 

o liberalismo como corrente política e econômica. Inúmeras são as vozes 

que, enfrentando teoricamente os efeitos das crises “liberais” da expan-

são do capital e seus novos arranjos, vêm apontando os aspectos perver-

sos e os abusos que têm acompanhado a dominação social de suas lógicas 

desde meados do século XIX. Sim, porque o “neoliberalismo” não é uma 

invenção de finais do século XX, mas uma constante na história das cida-

des desde que passaram a ser “objeto de reflexão teórica” pari passu com o 

desenvolvimento do capitalismo.

Aqui, os estudos de Roger Griffin (2017) sobre o fascismo devem ser 

estendidos para o caso das expansões do liberalismo e da reorganização 

das lógicas do capital e suas crises. Para o autor, o caso do fascismo não 

se trataria de intolerâncias, cerceamentos e repressão do pensamento 
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crítico, ódios, violências simbólicas, nacionalismos ou extermínios de fato 

que se perpetram e se expandem em um momento histórico específico. Em 

um viés comparativo, o fascismo de ontem e de hoje seria uma tensão que 

atravessa, por um lado, o liberalismo e, por outro, uma pauta “utópica” – 

mas, talvez indo além, sabe-se o quanto estas são antes de tudo lutas por 

inclusão, justiça social, direitos, inclusive por sonhar. 

Os rastros dessas crises, até recentemente, eram quase invisíveis para 

os pesquisadores atentos apenas às histórias nacionais, às histórias das 

grandes economias, ou para aqueles praticantes de uma atitude pouco es-

peculativa e comparativa transnacionalmente em relação à historicidade 

de seus próprios objetos teóricos e instrumentos de análise. 

Nesse quadro, naturalizava-se o próprio lugar da ciência e da universi-

dade, sem entendê-las em seu nascedouro moderno, em suas batalhas pas-

sadas, em seus momentos fundacionais ou de inflexão – em sua construção 

e reconstrução. Até pouco mais de meio século, o próprio campo científi-

co se via de forma preponderante como se fosse formado por instituições 

a-históricas, como se elas sempre tivessem existido, como se seguissem 

uma história linear e progressiva, como se o espaço de autonomia e livre 

debate que se buscava fomentar em seu interior, ou em contraposição às 

suas próprias limitações intelectuais e políticas, não resultasse de desas-

sossegos, insurgências, revoltas, lutas por mundos socialmente outros.

A natureza deste texto não permite que se desenvolva aqui uma cro-

nologia fina, cruzando-se as datas de criação de universidades e centros 

de formação superior em diferentes países desde a proposta de Alexander 

Humboldt para a Universidade de Berlim ou as reflexões de Jeremy 

Bentham, que levam, ainda que indiretamente, como desejam alguns, à 

criação do University College de Londres. Se o fizéssemos, veríamos com 

toda clareza os ritmos de expansão e crise do capital nos séculos XIX e 

XX e a criação e as reformas de centenas de estabelecimentos de ensino, 

desde o que os economistas chamam de Primeira ou Segunda Revolução 

Industrial, em meados do século XIX. 

Fora de seus muros, contudo, até os anos 1960 – no quinto tempo dessas 

expansões, reconfigurações, crises e “revoluções” no mundo do trabalho –, 
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as universidades foram vistas como lugares sobretudo de hierarquias e de 

produção de verdades científicas praticamente incontestáveis, malgrado 

os esforços seculares em defesa de uma ideia de conhecimento e ciência 

outra, colocada à margem desde Humboldt. 

A fragmentação do campo do conhecimento e sua classificação em 

áreas especializadas a partir de fins do século XIX, na Terceira “Revolução 

Industrial”, contribuíram para neutralizar uma ideia de ciência que sequer 

a separava da arte, como defenderam os pensadores alemães no roman-

tismo e com Humboldt. A ideia de ciência que foi tornando-se hegemônica 

passou a deixar de lado, como se não fosse necessário lembrar ou pensar, 

que argumentos e imagens que se expunham e se defendiam no exercício 

“científico” ou “artístico” nasciam com modos de percepção e afetação do 

campo concreto e alargado de um “real” já assente, que poderia ser com-

partilhado, mas não era o único e nem estava resguardado de interroga-

ções, estranhamentos e críticas. 

Ora, o exercício científico, desde as barbáries da Segunda Guerra, re-

sultante da quarta era dessa reconfiguração do capital, entre os anos 1920 

e 1930, deu mostras de um tempo de combate contra o que mais uma vez 

restava dessas premissas autoritárias e que não examinavam o poder e o 

saber daquilo que se faz nas academias e para o que, para quem e para que 

serve o conhecimento que aí se produz. Nesse exercício sobre a historici-

dade do próprio campo epistemológico e do “real” como uma construção 

social coletiva e, portanto, como “objetos teóricos”, procurou-se, desde 

os anos 1960, desnaturalizar, historicizar ou culturalizar as interpreta-

ções sobre o vivido e o vivente, começando pelas do próprio pesquisador. 

Desestabilizava-se, assim, tudo o que cada um consegue pensar como 

questão ou problema, em um movimento que faz da dúvida o que mantém 

a pulsação do método.

De todo modo, o vendaval do capital dos anos 1980-1990 diluiu a po-

tência dessas empreitadas, embora um trabalho de resistência tenha per-

sistido e, inclusive, combatido de seu interior a própria noção de crise 

da universidade. A própria visão de cultura e de direitos de 40 anos atrás 

mostra-se hoje, graças a essa operação crítica constante, ainda mais 
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excludente, pois as temporalidades do desvelamento e desconstrução dos 

próprios preconceitos, das visões de mundo, das representações, que ha-

bitam os pesquisadores e evidentemente nada têm de natural, são sempre 

mais lentas que aquelas da reorganização do capital e do consumo. Em re-

sumo, há muito pouco tempo que os pesquisadores, dependendo de onde 

são formados, reconhecem que o processo da escolha de seus objetos de 

estudo sem ser instrumentalizável e o resultado de ideologias também não 

são neutros. É em um jogo permanente de crítica e autocrítica interna que 

opera a própria crítica produzida na universidade, mas em um campo sem-

pre aberto e no qual se acham em presença diferentes culturas, diferentes 

modos de subjetivação, diferentes atores. Trata-se, portanto, de um jogo 

atravessado pelo dissenso, pelo confronto, pelo conflito. 

Embora a própria ideia moderna de universidade tenha nascido e to-

mado forma como espaço de meditação e mediação sobre esse múltiplo, 

essa complexificação do “real” só muito lentamente passou a considerar, 

de fato, a heterogeneidade de visões, posições, afetos, virtualidades indi-

viduais e coletivas – e ainda hoje, em maior ou menor grau, somente em 

certas instituições, e não em outras. Isto é, sob a mesma nomenclatura – 

“universidade” –, as diferenças de culturas científicas são significativas e 

tornaram-se, às vezes, abissais.

Se aceitamos que o espaço da universidade é lugar desse modo de pen-

sar a crítica, talvez seja tempo de aceitar que ele também é lugar de in-

certezas, de crises – ou, como se disse, de certezas pactuadas, sempre 

provisórias –, na medida em que é onde se situam historicamente os regi-

mes de racionalidade, de cientificidade, e inclusive desconstroem-se suas 

ilusões, debatem-se suas perplexidades, aufere-se o poder do saber e dos 

saberes, desmontam-se suas hierarquias e montam-se outras possibili-

dades de leitura. E nesse sentido, as crises da universidade parecem guar-

dar sintonia com esses momentos que se busca encontrar argumentos e 

insumos para frear as barbáries do capital e de suas irresponsabilidades.

O reconhecimento da relatividade, da diversidade ou da pluralidade das 

visões vai, assim, pareado com o esforço na própria busca de construir, 

passo a passo, essas verdades provisórias – embora sempre passíveis de 
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novas indagações e pontos de vista ou linguagens que permitam que uns e 

outros se comuniquem e estabeleçam mais ou menos “em comum”, e não 

sem conflitos comuns. 

Certamente, nesse espaço da crítica, aprende-se a mover em terrenos 

movediços onde se perfilam certezas já há longo tempo debatidas e assen-

tes, mas também linhas de fuga, pontos cegos, que há que saber reconhe-

cer e levá-los em conta. Contudo, o momento de contestação de saberes 

científicos arduamente estabilizados exige que se repita que se está aqui, 

indiscutivelmente, e com uma consciência histórica adquirida em séculos, 

longe também de verdades atemporais ou dogmas, para além daqueles que 

o próprio homem consegue pensar. 

No que diz respeito à arquitetura e ao urbanismo, esse esforço em 

construir possibilidades de um “em comum” de um tempo presente, de 

um tempo agora ou que poderia inspirar um tempo “vir a ser” não esconde 

sua dimensão crítica e é o que se chama pesquisa ou projeto – temas que 

nos ocupam neste livro, em que se medita sobre o papel da universidade, 

começando pela extensão, na área de arquitetura e urbanismo. É em seu 

exercício sob diferentes formas que a universidade se legitima menos por 

ser protagonista e mais por ser partícipe de uma ação, evidentemente co-

laborativa e cujos benefícios se sobrepõem às ideologias da singularidade, 

da identidade ou das autorias. 

É o ato de crítica que, perguntando-se sobre a vida e a morte das pala-

vras, dos conceitos, das experiências, dos fundamentos e das práticas do 

que se aceita como natural e imutável, as coloca em crise. Isto é, coloca sua 

pertinência em abismo, questionando-as sobre seus lugares de enuncia-

ção e adequação e sobre a justeza ou a justiça de suas premissas em relação 

ao que é possível pensar e desejar como vivência compartilhada, individual 

e socialmente. 

Ora, nos países do Sul, nas nossas Américas Latinas, esses momen-

tos de expansão do capital, seguidos das crises de suas lógicas devidas ao 

impacto de seu desempenho e suas formas de espraiamento, foram cla-

ramente detectáveis e são, como hoje, vividos com precariedade e sofri-

mento. 
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Inúmeros intelectuais já pontuaram tanto os movimentos sociais que 

estiveram à base de revoluções, levantes, greves quanto o seu silencia-

mento pela força e por guerras, golpes, ditaduras. Se a história sul-ameri-

cana, africana ou do chamado sul-sul pode ser lida através de uma série de 

fraturas sociais, ela mostra – ainda mais do que nos próprios países “cen-

trais” – a outra face das devastações, da prepotência e das arbitrariedades 

desse espraiamento do capital e também das lutas levadas em frente sob 

o nome de utopias. Assim, muitos souberam não deixar esquecer o papel 

ora de regulação, ora de insubordinação para o qual a crítica, a pesqui-

sa, o projeto e a extensão universitária devem estar atentos, sublinhando, 

francamente aderindo e se engajando na direção do que deve ser, cultural-

mente, objeto de revolta, de insurgência, de mudança, de transformação, 

de superação.

Figura 2 – Partículas de mundo
Fonte: acervo pessoal da artista Pilar Tejero Baeza. 
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O trabalho de Sísifo e as ressignificações 
da arquitetura e do urbanismo

Alguns olharão o “dever ser crítico” da universidade e do campo do co-

nhecimento na esfera dos princípios como uma “missão”, o que não está 

tão distante de uma perspectiva moral ou de uma construção feita por 

“eleitos”. Mas é nesse ponto que a pesquisa e o próprio projeto, sobretudo 

nas áreas de arquitetura e urbanismo, encontram seu norte. Sendo ações 

públicas por excelência, inserem-se nesse debate a contrapelo e tanto ins-

crevem seus gestos na vida da cidade como uma questão existencial e ati-

tude ética quanto inscrevem, a cada dia, a atenção à pluralidade da cidade 

e da existência em seu próprio corpo. 

Essa ação indisciplinada, insurgente e transgressora do conhecimento 

vem abrir um corte nos céus da história, questionando a dominação das 

lógicas e dos discursos hegemônicos, as modalidades de sua reprodução 

ou a legitimidade de sua estabilidade, expansão ou permanência.

O desafio vem sendo o mesmo e, embora não haja aqui espaço para di-

gressões literárias, não custa lembrar que, ao invés de alimentar ilusões 

e, com elas, perplexidades, talvez devêssemos perseguir o perfil de uma 

espécie de Sísifo moderno. Como o personagem mitológico, estamos con-

denados a carregar a cada dia – e com dificuldade – a mesma pedra até o 

alto da montanha e, já no topo, vê-la escorregar de volta à base, obrigados 

pelos céus e pelas forças que nos escapam a recomeçar a cada manhã a 

mesma tarefa.

Medir a cada passo o sentido e a eficácia passageira do que foi e será 

realizado até o entardecer, depois voltar e recomeçar: esse é o desafio de 

Sísifo. Mas ele sabe que não se volta ao mesmo ponto. Seu exercício é sobre 

o desapego e a despossessão, até mesmo das ilusões de um progresso ou 

de um regresso. É um aprendizado da construção e, ao mesmo tempo, da 

destruição, e o que se celebra é esse ir e vir, essa fidelidade a um fazer que 

parece ser incoerente e cujo sentido sequer se tem ao certo, mas se repete.

Manter a lógica do trabalho e do retrabalho sem acúmulo e a ideia 

da potência e da impotência é o que mostra a tarefa infindável de Sísifo.  
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A lógica absurda de um eterno começo, que, por ser e não ser exatamente 

o mesmo, é capaz de conjugar a repetição, a diferença e quiçá o acaso e os 

desvios, pelos quais ele talvez espere. 

Essa circularidade em espiral é bem conhecida dos arquitetos que pro-

jetam, daqueles que pesquisam ou daqueles que, de modo diferenciado, 

buscam apreender, interpretar e solidarizar com vozes de ontem e de hoje. 

Eles conhecem a tela branca do computador, a página em branco da fo-

lha de desenho, a angústia da proposição de uma ação colaborativa. Sabem 

como o trabalho de adensar sensivelmente o olhar é um ir e vir permanen-

te, um embate contra preconceitos e modelos para que a pulsação da vida e 

apenas ela ganhe forma e, eventualmente, os nexos e seu próprio caminho. 

Conhecem os laboratórios e os ateliês colaborativos dos pesquisadores que 

se entregam ao desafio de repensar juntos suas práticas, seus a priori teó-

ricos, os acasos de suas ações e decisões, e sabem das dificuldades de se 

chegar à redação de uma frase com alguma clareza, do prazer da descober-

ta de um único documento, da formulação de uma hipótese, de um ensaio 

e de uma teoria. 

De todo modo, trata-se de insistir que vivemos um momento em que os 

comportamentos individuais e coletivos de sofrimento e isolamento abrem 

uma porta para que sejam repensados radicalmente, bem como as práticas 

daquelas instituições que ainda sobrevivem e que têm tentado sobreviver 

no contexto atual. Afinal, as instituições não são abstratas; elas são cons-

truídas e reconstruídas entre ponderações, avaliações, discussões, argu-

mentações sobre as quais só se pensa justamente quando as crises atingem 

seu paroxismo, imobilizando os movimentos dos indivíduos, retirando-

-lhes, de certa forma, a liberdade que pensavam ser “naturalmente” sua, 

fazendo-os ver o quanto também reproduzem, até então inocentemente, 

gestos de descaso, descuido, ignorância.

Embora por enquanto se fale muito mais da própria saúde coletiva – o 

que se compreende, dada a crise sanitária –, a indagação é mais ampla e 

talvez mais fundamental. É, como já se disse, sobre a vida e a morte. O que 

está em jogo, em uma escala planetária, é o poder e o saber de continuar 

vivificando o vivente, levando em consideração o animado e o inanimado. 
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Assim, repensar letra por letra o que significa viver cidades e viver em 

cidades é o ponto de partida de qualquer avaliação das atividades de re-

flexão sobre o projeto, a pesquisa ou a extensão universitária na área de 

arquitetura e urbanismo. Suas instituições exercitam e exercem uma in-

terferência em diferentes dimensões da vida individual e social que não 

podem ser minimizadas. 

São inúmeros os aspectos que atravessam o trabalho de arquitetos e 

urbanistas: de formas construídas a formas de governança de metrópo-

les – e o que representam como concentração de indivíduos, de capital, de 

bens, de ofertas de trabalho –, de seu impacto em termos ambientais às 

próprias formas de apropriação de recursos naturais, e das culturas e do 

respeito a modos de vida às lógicas econômicas levadas a uma desmesura. 

Sem dúvida, seria de se esperar que qualquer aluno em meados do cur-

so de Arquitetura e Urbanismo já tivesse sido levado a pensar sobre por que 

vivemos em grupos, em coletividades, em cidades e sobre uma certa trans-

gressão em relação à própria fragilidade de que somos feitos um a um, iso-

ladamente, individualmente. Em tese, ambas as profissões são manifestos 

em escalas diferenciadas de amor às cidades e ao que elas significam a um 

só tempo como materialidade e respeito à vida em comum – o contrário do 

que temos visto nestes tempos de rudeza. 

A reflexão sobre o próprio vocabulário médico que se emprega nas 

salas de aula deveria, inclusive, buscar ir além do significado simplista e 

naturalizado da expressão “diagnóstico”. Usado nas aulas de desenho ur-

bano quando se avalia a forma construída, o termo designa e quase sempre 

acompanha uma atitude autoritária, que se mostra muito mais apta a cor-

rigir, demolir e impor do que a coimplicar-se no ato de escuta das dimen-

sões social, antropológica, cultural ou política das cidades. 

Nesse movimento reflexivo, em primeiro lugar, já estão a universida-

de, as faculdades de arquitetura e urbanismo e suas pós-graduações, que 

se multiplicaram nos últimos 30 anos. Mas elas não constroem sozinhas 

a cidade, e um dos erros da área de arquitetura e urbanismo talvez tenha 

sido pensar dessa forma até recentemente. Aqui, as entidades e associa-

ções profissionais, mesmo quando não estritamente acadêmicas, reúnem 
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pesquisadores que participam concretamente de sua construção cotidiana: 

Institutos de Arquitetos do Brasil (IABs), CAUs, Federação Nacional dos 

Arquitetos e Urbanistas (FNA), Associação Nacional de Pesquisadores em 

Artes Plásticas (Anpap), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo (Anparq), Associação Nacional de Tecnologia 

no Ambiente Construído (Antac), Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur), Federação Nacional 

de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (Fenea), Associação Brasileira 

de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (Abea), Associação Brasileira dos 

Escritórios de Arquitetura (Asbea), com suas diferentes formas de enca-

minhamento das posições sociais, culturais e políticas de arquitetos e ur-

banistas. Todas alimentam de diversas maneiras a própria universidade. 

Contudo, aqui merece ser desfeita uma confusão que só se ampliou nas 

duas últimas décadas entre formação e diplomação, diante das formas 

como a própria área cresceu e ganhou capilaridade e diante da universi-

dade, sobretudo dos perfis diferenciados das faculdades de arquitetura e 

urbanismos e de seus objetivos.

Não se fala aqui de abstrações: estamos referindo-nos a cada uma das 

dimensões que conformam a vida social de arquitetos e urbanistas e dos 

espaços de interação, decisão, adesão, confronto, militância, de que como 

citadinos e cidadãos cada qual participa – das redes sociais aos grupos fa-

miliares, dos espaços partidários de militância aos de livre associação, isto 

é, das nebulosas de ações concretas ou da teia de afeto, amizade, solidarie-

dade e sociabilidade a partir das quais construímos o presente e o amanhã 

a cada dia. 

Nem tudo é novo com a pandemia. Certos diagnósticos que ela acentua 

e torna evidentes já foram feitos de longa data, debatidos em diferentes 

fóruns, inclusive por muitos de nós, e sublinham as condições de existên-

cia daqueles que, pelas mais diversas razões, encontram-se também sem 

direitos mínimos: sem abrigo, sem teto, sem trabalho, sem água potável, 

sem saneamento, sem saúde, sem direito de ir e vir. E, independentemente 

do que se diga dos erros, acertos ou deficiências da pesquisa e da ação na 

área, há que se preservá-la, ainda que para levá-la ainda mais longe e até 

subvertê-la, quando necessário.
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Entretanto, um campo inclusive novo, dentro dos direitos civis, tomou 

forma nesses últimos 30 ou 40 anos, de modo claro e indiscutível: o campo 

dos direitos urbanísticos. E isso ocorreu por conta da ação de diferentes 

atores, sobretudo insuflados pelas considerações também do campo cien-

tífico, acadêmico e de suas pós-graduações, isto é, a partir da capacidade 

de formulação teórica de parte de professores e do alunato em suas inquie-

tações e ações junto a outros segmentos da sociedade civil. 

Portanto, iniciativas foram tomadas, ações foram implementadas e 

avanços, acumulados. Contudo, em seu movimento intempestivo, tanto a 

condição quanto a situação contemporânea com a pandemia questionam, 

diretamente e ainda mais frontalmente, a universidade e a área naquilo 

que a define: a reflexão diretamente voltada para as iniciativas que urgem.

Como pensar a pesquisa em projeto agora? O que estamos entendendo 

quando se fala em “pesquisa” e em “projeto”? Pode-se falar em pesqui-

sa sem premissas morais, sobretudo sem implicações éticas e, portanto, 

como uma ideia em germe de contribuição para um estado de coisa que se 

vê como injusto, inadequado, como percepções ainda não compartilhadas? 

Por outro lado, pode-se falar em projeto sem que se interpele sua ideia de 

um outro futuro, um outro mundo possível? E sem que se entenda a forma 

de interrogar-se que lhe é própria? 

É certo que condições, situações e antigos e novos diagnósticos – co-

meçando pelos da crise sanitária – desvelam a ação violenta e brutal do 

próprio capitalismo nas últimas décadas. Não a desconhecemos e tampou-

co a ideia de liberalismo político, econômico e social, que lhe vem acompa-

nhando desde o século XVIII, pelo menos, e as lutas que se têm trabalhado 

para, nessa equação, encontrar saída, soluções, respostas. As histórias das 

guerras, revoltas, reformas e revoluções, como mostrou José Luís Fiori 

(2018), entre tantos outros até agora citados, permitem que pelo menos 

aqueles que não sucumbirem tenham material de informação e meditação.

Essas histórias mostram como, sem educação e formação, torna-

-se incapaz de se perguntar sobre o cuidado e a atenção em relação aos 

mais frágeis. Esse quadro – que não é novo, mas profundamente agrava-

do pela pandemia – questiona, assim, a universidade sobre seus próprios 
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fundamentos e, em decorrência, sobre suas formas de enfrentamento de 

um capitalismo selvagem e sobre a responsabilidade social dos mais ricos 

sobre as origens de sua própria riqueza. Ontem, desvalidos, subnutridos 

– feridos simbolicamente, agora eles são ceifados a cada dia por incúria e 

irresponsabilidade ou por prepotência, por autoritarismo e, à base de tudo, 

pela ignorância –, que são as diferentes faces do individualismo.  

Elas nos levam, como arquitetos, urbanistas e pesquisadores, a nos 

perguntar como os corpos estão inscritos na ordem de poder – não de 

modo genérico, mas como há quase 20 anos Achille Mbembe (2018, 2020) 

já começava a fazer do fundo de sua experiência cultural nômade entre as 

culturas europeias, particularmente francesa, estadunidense e africanas, 

de Camarões, do Senegal e da África do Sul. Essa cultura movente, evi-

dentemente preocupada com “diferenças” e “identidades”, mas sensível 

sobretudo ao que significaria dizer simplesmente pensar e agir, procura 

formas de contato, resistência e cultivo – isto é, de formação – como em 

uma “arena de guerra”. Aqui, estratégias e táticas, diplomacia e confron-

to, todos são diferentes modalidades de uma insurgência necessária e que 

deve ser exercida em permanência, se os seus objetivos são o “em comum”. 

Há décadas, portanto, diferentes pensadores já vêm chamando a aten-

ção de arquitetos e urbanistas há mais de 20 anos sobre mais um nefasto 

ciclo de mudança do “contrato social” transnacional – tácito e não tácito 

– no qual universidades, faculdades, seus programas de pós-graduações e 

os nossos objetos de investigação são retirados de sua dimensão ética, me-

didos pelas leis imediatas de mercado e vistos como desempenhos, produ-

tos, como números abstratos destituídos de uma avaliação nas diferentes  

situações de engendramento. Evoquem-se, por exemplo, as tentativas de 

Boaventura Santos (2005) quase contemporâneas àquelas de Mbembe, e a 

política no seu sentido mais nobre como horizonte de ações, compromis-

sos e diálogos, mas também de sublevações e de guerras, não foi esquecida 

nas universidades ou nas faculdades de arquitetura.

Nos campos de uma ação direta que exige que a reflexão se apure até 

ser como um raio movido por uma intuição – como a arquitetura e o ur-

banismo –, este momento leva-nos a buscar identificar, ou pelo menos a 
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coletivamente refletir, como ressignificar as suas práticas, porque é isso 

que, como forma de arte, ciência e ação pública, urge e também está em 

perigo diante de uma banalização e um abuso das diplomações.   

Trata-se, para arquitetos e urbanistas dignos desse nome ou título, de 

se perguntar para que serve o seu saber diante da precariedade das situa-

ções de vida de milhões de indivíduos vivendo em cidades e municípios, 

diante de milhões de vidas humanas que vêm sendo ceifadas a cada dia, 

diante de disposições tomadas por autoridades de diferentes áreas que ni-

tidamente manifestam uma ignorância e um despreparo total para a com-

plexidade que a gestão das cidades requer.

Sem teto, sem água potável, sem espaços de existência mínimos, sem 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou até mesmo bálsamos para 

suas dores – de oxigênio a um sedativo –, com transportes caros e peno-

sos, sem suporte institucional do Estado e sem políticas, crianças, velhos e 

jovens penam diante da propagação de um vírus e suas variantes, mas so-

bretudo pela irresponsabilidade, pela incúria, pela ausência de solidarie-

dade, interpelando ainda mais frontalmente a arquitetura e o urbanismo. 

No Brasil, a pandemia sublinhou a força do conhecimento científico, do 

planejamento, da ação das instituições públicas de longa tradição, quase 

que em oposição ao seu descrédito, alimentado a cada dia em diferentes 

veículos, quando não pelas próprias autoridades.

Georges Bataille já havia mostrado como os limites da política não 

significam o avanço de um movimento dialético da razão. (GOETZ, 2012) 

A política só pode ser traçada como uma transgressão em espiral, como 

diferença e desvio que desorienta a própria ideia de limite. Sísifo, como 

se sabe, longe de sentir-se frustrado em seu exercício cotidiano, integra 

a noção de trabalho abandonando qualquer ideia de sucesso. Sua perse-

verança na observância de seu “castigo” se esgota ali como gesto e como 

hipótese solitária e solidária. 
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Figura 3 – Sem título, Pilar Tejero Baeza, 2020
Fonte: acervo pessoal da artista Pilar Tejero Baeza. 

Agenda mínima

“Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”: essa foi, antes da pan-

demia, a premonição do IAB ao propor o tema do encontro UIA2020RIO, 

que deveria ter sido realizado no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, 

pela primeira vez em 2020 e foi transferido para julho de 2021. 

De fato, como tratado também aqui, as cidades se caracterizam, hoje, 

por fluxos assimétricos intensos. No campo da arquitetura e do urbanis-

mo, essa nova condição urbana se faz sentir a partir de diversos processos 

– da circulação e localização desigual de investimentos e serviços às diás-

poras de indivíduos e ideias, da vertigem do trânsito de imagens, produ-

tos e informações às novas fronteiras sociais. Migrações internacionais, 

expansão demográfica, por um lado, e da produção imobiliária, por outro, 

catástrofes ambientais, esgotamento de recursos naturais, morte e enco-

lhimento de cidades, ação predatória de grupos econômicos globais au-

mentam conflitos sociais, desigualdades, fragilidades. 
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Nas páginas seguintes, apresentam-se as “nuvens” de questões pen-

sadas por ocasião da elaboração do programa do evento em 2018 pelos in-

tegrantes do conselho científico do congresso: Nivaldo Andrade, Elisabete 

França e Margareth da Silva Pereira. Diante da rapidez e da escala das mu-

danças, aumenta-se também o sentimento de perda de valores culturais e 

tradições locais, crescem em várias escalas medidas protecionistas econô-

micas, nacionalismos e lutas entre grupos étnicos, na contracorrente do 

universalismo das décadas anteriores, dos esforços de diálogo transnacio-

nais e da capacidade de resiliência.

Profissionais passam agora a atuar simultaneamente em diversos 

países e conceitos; formas arquitetônicas, tecnologias construtivas e es-

tratégias projetuais viajam e circulam de um território a outro de modo 

extremamente acelerado, independentemente, muitas vezes, de sua ade-

quação aos homens e às suas culturas. 

Fenômenos díspares incidem, assim, no projeto e na construção das 

cidades e de suas paisagens e atingem a prática da arquitetura e do urba-

nismo, que se vê diante de uma ampla, necessária e complexa ressignifi-

cação de seu lugar social e cultural e, portanto, na construção de outros 

perfis de arquiteto. 

“Todos os mundos. Um só mundo”: os membros do conselho científico 

do congresso elaboraram quatro grandes nebulosas, ou conjunto de nu-

vens de temas, que visam colocar ênfase em questões que se interpenetram 

e interpelam os arquitetos em suas práticas contemporâneas. Foram pro-

postos, assim, quatro grandes conjuntos de nuvens de temas e problemas 

sintetizados em quatro nebulosas: “Diversidade e mistura”, “Mudanças e 

emergências”, “Fragilidades e desigualdades” e “Transitoriedades e flu-

xos”, explicitados a seguir. 

Nuvem temática 1: Diversidade e mistura 

Arquitetos e urbanistas vivem mundus novus que não se definem ape-

nas pelos seus traços visíveis. Cambiantes e híbridos, esses mundos exi-

bem planetariamente certos aspectos uniformes e genéricos, mas que se 
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declinam em uma multiplicidade de formas, escalas, tempos, ritmos e 

práticas políticas e sociais. Nesse eixo, as práticas arquitetônicas são dis-

cutidas levando-se em conta a diversidade e mistura de culturas nos pla-

nos antropológico e político, social e econômico, temporal e no interior do 

próprio campo profissional.

Diversidade cultural e cidadania: reconhecer o comum 

Ainda que singular em cada ponto, a mutação que se observa no momento 

contemporâneo é sistêmica: suas guerras são planetárias, seus efeitos são 

planetários, sua movimentação é contínua, seu alcance não tem limites. 

Sua natureza antropófaga incita à reflexão e exige novas atitudes de pro-

jeto. Trata-se de uma revolução em outros moldes, que coloca os mesmos 

desafios para arquitetos nos quatro quadrantes: reconhecer a diversidade, 

pensar as diferenças, construir um mundo comum e, ao mesmo tempo, em 

contínuo movimento. 

Nessas nuvens, discutem-se: ações e experiências arquitetônicas e 

urbanísticas em diferentes escalas e territórios; a arquitetura global e o 

reconhecimento das singularidades culturais: multiculturalismo, mistu-

ra, mestiçagem; as relações entre arquitetura, política e poder; modos de 

habitar: os arquitetos e as arquiteturas da resistência; as práticas arquite-

tônicas e o reconhecimento das diferenças de gênero; as práticas da arqui-

tetura, a diversidade e as misturas étnicas; a arquitetura e a construção e 

partilha do comum: o que são projetos colaborativos? O que significa par-

ticipação?

Diversidade social e econômica: como construir o comum?

A constatação da diversidade cultural, social e econômica mostrou os li-

mites do funcionalismo, da setorização e de uma visão de cidade dividida, 

estratificada e segregada. Mostrou ainda sua insustentabilidade política, 

que explode em diferentes formas de enclaves de riqueza e de exclusão, 

em lutas e conflitos urbanos em prol da igualdade de direitos urbanísticos, 

na degradação de recursos ambientais e econômicos, na fragilização da 
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esfera pública e dos espaços públicos. São aqui enfocadas as possibilidades 

de ação e as experiências que fomentam a interação e a mistura de gênero, 

de renda e de visões de mundo, enfrentando a difícil equação “Todos os 

mundos. Um só mundo”.

Nesse grupo de nuvens de questões que participa da nebulosa 

“Diversidade e misturas”, trata-se de: experiências que buscam ampliar a 

reflexão crítica sobre os limites do planejamento em sua forma funciona-

lista, classificatória, top down, promovendo sua necessária revisão e atua-

lização a partir de uma visão complexa e plural das culturas; os princípios 

de previsão e de precaução hoje e o mundo que desejamos construir; as 

práticas da arquitetura e as poéticas do político: distopia, utopia, atopia; 

do projeto à cidade passando pelo canteiro de obras – racionalização, pou-

pança ou desperdício da riqueza coletiva; os arquitetos, os vazios urbanos 

e os maus usos da cidade: o valor do solo urbano e de suas infraestrutu-

ras como trabalho e investimento da poupança individual e coletiva; a re-

partição de bens e serviços na cidade; arquiteturas híbridas: misturas de 

usos, misturas sociais, misturas de escalas: quais as tendências nas cida-

des hoje?; as práticas da arquitetura frente às formas de segregação ou de 

autoenclausuramento: os enclaves visíveis e invisíveis; a sustentabilidade 

da cidade: a resiliência de grupos, sítios, recursos, atividades, modos de 

vida e as práticas arquitetônicas. 

Diversidade temporal: o que preservar em comum? 

As mudanças que se acumularam nas últimas décadas desvelaram para  

os arquitetos, para além da diversidade de culturas, formas de pensar o 

tempo. Tornaram-se evidentes não só os ritmos e as temporalidades ur-

banas, mas também suas complexas coexistências. Entretanto, cabe per-

guntar se nós, arquitetos, nos lembramos de que a ideia de tempo é um dos 

fundamentos da própria arquitetura. Toda arquitetura se ergue como gesto 

que ambiciona ser uma forma de resistência e de transgressão em relação 

à efemeridade e à precariedade da vida, desejo de duração e de permanên-

cia. Mas como guardar esse sentido arcaico em um mundo de mutação 
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acelerada? Como fazer dialogarem os gestos do passado com as demandas 

do presente? Como fazer coexistirem ideias de tempos, de memórias e de 

rememoração que não são as mesmas? Como dar espaço à emergência do 

novo que nada mais é que a preservação do comum?

Essa nuvem reúne reflexões e experiências que lidam com a memória 

coletiva e com a preservação de monumentos e da cultura material de di-

ferentes grupos. São discutidos: a condição contemporânea em sua muta-

bilidade e a preservação do que se considera patrimônio de uma cultura; 

as lutas simbólicas e de construção identitária e sua inscrição material e 

visível; permanências, impermanências, restaurações, manutenções e in-

tervenções contemporâneas em monumentos e sítios protegidos; mate-

rialidade e imaterialidade nas práticas de rememoração; os riscos dos bens 

comuns e as ruínas da patrimonialização; como preservar o comum? O que 

preservar em comum?

Diversidade de culturas arquitetônicas: a obra aberta e 
comum

Para os arquitetos, os câmbios globais e seus impactos diferenciados no 

momento contemporâneo, devido à intensidade das interações que são 

tecidas com a diferença e com o diferente, configuram um campo de ação 

incerto e de natureza, até certo ponto, desconhecida. Contudo, não se trata 

de uma condição genérica, abstrata ou que lhe é externa. Trata-se de um 

sistema global que exige experimentação e no qual o projeto e a arquitetu-

ra mostram-se como uma hipótese – como uma obra aberta. 

Entretanto, sendo a arquitetura arte pública por excelência, é na cidade 

que o exercício exploratório do projeto e a ideia da arquitetura como obra 

aberta encontram ancoragem e possibilidade de realização. De fato, é na ci-

dade – lugar da mediação e negociação política, mas também da destruição 

continuada de muralhas e fronteiras de diferentes ordens – que esse siste-

ma dinâmico desenha situações que convidam os arquitetos a repensarem 

suas práticas a partir do contraste, do conflito, do precário, do efêmero e na 

observação e no aprendizado com a inteligência diferenciada das culturas.
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Nessa outra nuvem, propõe-se uma discussão sobre a própria prática 

da arquitetura vista com um campo de forças nas cidades e em um sistema 

global em que diferentes culturas arquitetônicas constroem seus parâme-

tros, seus campos de ação e em que sua definição coletiva conquista espaço, 

lugar e legitimidade. Como os arquitetos vêm pensando as culturas citadi-

nas e sua própria cultura? Quais os temas que elegem como seus? Como 

consideram a urbanização generalizada, a cidade e a cidadania? Como têm 

levado em conta a diversidade, os muros e enclaves? Como têm pensado 

o patrimônio formal, tecnológico, político, ético e estético e o legado das 

ações de seus pares no passado e no presente? Como vêm refletindo sobre 

seu vocabulário, suas práticas, suas instituições? O que suas ações visam 

legar ao futuro? Quais seus horizontes de ação? O que têm aprendido no 

cotidiano e nas ruas? 

Nuvem temática 2: Mudanças e 
emergências 

O mundo em que vivemos passa por intensas mudanças, colocando em xe-

que velhos paradigmas e promovendo a emergência de novos. Nesse eixo, 

as mudanças do mundo contemporâneo e seus reflexos no campo da ar-

quitetura são discutidos a partir de três dimensões: social, ambiental (cli-

mática) e tecnológica. 

Transformações sociais e a emergência de um novo 
arquiteto-urbanista

A emergência e a difusão de processos participativos de projeto e constru-

ção colocam em xeque o arquiteto-urbanista autocrata. A morte do arqui-

teto demiurgo abre espaço para a emergência de um novo arquiteto, mais 

sensível aos desejos e às demandas dos diversos atores envolvidos nos seus 

projetos, dos clientes e usuários aos construtores e à sociedade em geral. 

Parafraseando os ingleses: “O arquiteto está morto. Viva o arquiteto!”.
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Aqui será discutido o papel do arquiteto nos processos participativos 

de projeto e construção, bem como será debatido o papel do profissional 

em recentes movimentos sociais de ocupação e apropriação de espaços ur-

banos, como o Occupy Wall Street, em Nova York; o Occupy Taksim, em 

Istambul; e o Ocupe Estelita, em Recife. 

O arquiteto-urbanista e a redução e mitigação dos efeitos 
das mudanças climáticas

A mesma Revolução Industrial a partir da qual surgiram o vidro, o aço, o 

concreto e o elevador, que configuraram a arquitetura do último século, 

promoveu uma intensa mudança climática que ameaça o planeta e suas 

cidades. Sabe-se que o aquecimento do sistema climático é indiscutível e, 

desde 1950, muitas das mudanças observadas são inéditas em milênios.

Um primeiro conjunto de questões nessa nuvem temática é o papel do 

arquiteto tanto na redução das causas dessas mudanças climáticas quanto 

na mitigação das suas consequências. São abordados temas como arqui-

tetura sustentável, reciclagem de materiais e outras soluções de projeto 

e canteiro voltadas à redução da emissão de gás carbônico. Será discutido 

ainda o lugar da arquitetura frente a catástrofes como tsunamis, terremo-

tos, furacões e inundações, seja no atendimento emergencial às popula-

ções desabrigadas, seja no processo de reconstrução das aglomerações 

humanas atingidas.

As novas tecnologias, o campo da arquitetura: as pontes 
para um comum?

A globalização das últimas décadas se apoiou e ao mesmo tempo difun-

diu novas tecnologias de informação e comunicação que têm promovido 

importantes transformações na sociedade contemporânea e trazem tan-

to impactos como insumos importantes. No campo da arquitetura, isso 

se reflete em diversos aspectos, da incorporação irreversível de softwares 

no processo de projeto às possibilidades de profissionais trabalharem em 

rede, pela internet, estando a milhares de quilômetros de distância uns dos 



56 Margareth da Silva Pereira

outros. As novas tecnologias construtivas, por sua vez, também têm con-

tribuído para a inovação na arquitetura, promovendo significativas trans-

formações em escala global.

Aqui, será discutido o papel do arquiteto frente às transformações no 

processo de produção da arquitetura, seja pelas novas ferramentas di-

gitais, seja pelos novos materiais e tecnologias construtivas, seja pelas 

questões de modo de vida e de cidadania que potencialmente oferecem. 

De fato, o papel representado pelas ferramentas digitais para as cidades e 

para a arquitetura ultrapassa sua tecnicidade.

Assim, são enfocadas também: reflexões e experiências arquitetônicas 

que contemplem a diversidade do mundo global que as novas mídias di-

gitais permitem, seus limites, as assimetrias sociais que engendram, mas 

também as potencialidades e as possibilidades de futuro que com elas se 

vislumbram; digital polis: novas formas do político, da política e de cida-

de: as plataformas interativas e novas formas de participação e gestão; a 

democratização e a assimetria no acesso à informação; digital humanities: 

tecnologias locais e tradicionais frente à difusão mundial de novas tec-

nologias; as relações entre acesso a dados, formulação de escolhas e co-

nhecimento; como têm os arquitetos se servido das novas tecnologias de 

informação e comunicação na construção da cidade de hoje e do amanhã?

Nuvem temática 3: Fragilidades e 
desigualdades 

Vivemos em um mundo urbano no qual as cidades são os atores centrais 

conectados por redes globais. São elas o resultado da transformação de 

uma civilização antes citadina e rural, agora urbana, surpreendentemen-

te ocorrida em menos de um século. A rapidez dessa mudança e a impos-

sibilidade de responder adequadamente às demandas daí decorrentes 

resultaram em ocupações não orientadas pelos cânones tradicionais da ar-

quitetura e do urbanismo, referenciados na tradição modernista e, sobre-

tudo, funcionalista. As cidades contemporâneas convivem com formas de 

ocupação – favelas, cortiços, habitações precarizadas ou não consentidas, 
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moradores de ruas, abrigos para refugiados e imigrantes – que demandam 

soluções emergentes e obrigam os arquitetos e urbanistas a explorarem 

novas formas de atuação.

Os desafios mundiais são enormes: 1 bilhão de pessoas vivem em as-

sentamentos precários; 2,5 bilhões não têm acesso a infraestrutura de sa-

neamento; e 1,8 bilhão não têm acesso a água limpa; em 2016, mais de 70 

milhões de refugiados foram deslocados. Acrescentem-se ainda os núme-

ros da violência urbana: só no Brasil, em 2016, ocorreram 60 mil mortes 

violentas. 

Essa territorialidade e suas dimensões sociais, ainda pouco exploradas 

como campo de trabalho da arquitetura e do urbanismo, são discutidas em 

três grupos de temas: perfil da demanda, formas de intervenção e amplia-

ção da participação. 

Todos os mundos urbanos: o que é mesmo periferia? 

No século XXI, a rapidez da transformação urbana é cada vez maior; as co-

municações se aceleram com base nas tecnologias que se renovam a cada 

hora. Agora, as pessoas se conectam com facilidade, as redes sociais se 

fortalecem e trocam experiências, e as mulheres assumem um papel pro-

tagonista na sociedade. Uma única certeza prevalece: as verdades absolu-

tas estão desaparecendo.

Ao tratar das fragilidades e desigualdades urbanas, é preciso abando-

nar conceitos tradicionais: “pobres moram em periferias”, “pobres mo-

ram em favelas”, “as periferias são uniformes”, “déficit habitacional se 

resolve com programas massivos de construção de casas”. Os arquitetos 

e urbanistas estão diante de cidadãos cada dia mais exigentes e informa-

dos, que vivem em bairros com características específicas que conformam 

sua identidade. Programas universalizados e pensados a partir de tipos e 

modelos estanques não atendem necessariamente à demanda desses cida-

dãos e tendem à precarização. 

Aqui, busca-se discutir formas de individualizar o cidadão e sua coleti-

vidade, objetos de programas governamentais de empresas ou do terceiro 
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setor. Os arquitetos voltam-se para aprender a definir o programa do pro-

jeto a partir das demandas dos atores individuais e coletivos. Trata-se de 

aprender a definir programas de larga escala não a partir de necessidades 

universais, lidas como necessidades tipo, mas sim entendendo as especi-

ficidades de cada bairro, da sua integração com a cidade e com programas 

complementares. 

Busca-se aqui debater as experiências aprendidas que colaboram para 

a construção dessa agenda contemporânea que se expressa por um cliente 

coletivo exigente para além do estatuto de classe ou da exclusão de poder 

expor e debater seus anseios, seus projetos, seus sonhos e que não mora 

em uma “periferia”, que possuiria demandas uniformes, mas que quer e 

deve ser ouvido. 

Todos os mundos: diferentes formas de enfrentar a 
precariedade urbana

Frente ao quadro de fragilidades e precariedades urbanas, políticas pú-

blicas em geral continuam a privilegiar a produção, em grande escala, de 

conjuntos habitacionais que não respondem mais às expectativas dos mo-

radores, como ter proximidade de equipamentos públicos e empregos e 

facilidade de acesso às redes de transporte. A adoção desse modelo parece 

indiretamente estimular o aumento do número de pessoas que opta por 

continuar morando em favelas, em geral localizadas mais próximas dos 

serviços urbanos básicos e onde já se desenvolveram laços de afetividade 

e sociabilidade.

Como efeito perverso desse modelo que se transformou em universal, 

observam-se o aumento das desigualdades urbanas, o crescimento dos 

assentamentos precários, o abandono das áreas centrais infraestrutura-

das e uma indesejável segregação social. Por outro lado, a parte da cidade 

contemporânea erigida por seus próprios moradores, sempre carentes de 

serviços básicos, encontrou formas de sobreviver às dificuldades de seu 

cotidiano, centrada no estabelecimento de redes sociais e de comparti-

lhamento de soluções. Para esses bairros e seus moradores, é necessá-

rio desenvolver programas e ações adequados a cada uma das realidades 
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específicas que compõem o amplo universo das cidades no mundo con-

temporâneo.

Busca-se nessa nebulosa debater um conjunto de práticas abrangen-

tes e diferenciadas, de modo a constituir um acervo da produção que pode 

servir de referência para situações semelhantes, mas que possibilite sua 

adaptação a cada uma das situações específicas. Experiências de toda or-

dem devem ser conhecidas e divulgadas: programas de urbanização de 

favelas, requalificação de edifícios em áreas centrais para a moradia, regu-

larização fundiária, autoconstrução assistida, universalização do acesso a 

redes de saneamento básico, moradias para necessidades especiais, entre 

outras. 

Todos os mundos: ampliar as formas de conexão e 
participação 

A dinâmica da sociedade contemporânea põe em xeque os métodos de par-

ticipação tradicionalmente conhecidos. É hora de atualizar metodologias 

que possibilitem que os diversos atores das políticas urbanas interajam 

através das novas tecnologias de comunicação. A dimensão da precarie-

dade urbana mundial impõe a busca por inovação no campo das políticas 

públicas e, principalmente, por novas formas de conexão dos envolvidos 

nesses processos.  

Na construção das formas de atuar do arquiteto-urbanista frente aos 

desafios da parcela da cidade carente de serviços e de infraestrutura, bus-

ca-se discutir sobre as possibilidades oferecidas por novas tecnologias – 

ainda que estas sejam meras ferramentas – que permitem a participação 

dos principais atores na definição dos programas e ações que influem em 

sua vida cotidiana.

Atualmente, o acesso às novas tecnologias de comunicação e participa-

ção é quase universal, principalmente em função da sua facilidade e baixo 

custo. Se isso procede, impõe-se a busca por formas mais acessíveis de 

participação nos processos de decisão que influem na inclusão daqueles 

que habitam os bairros precários das cidades. 
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Nuvem temática 4: Transitoriedades e 
fluxos 

Em menos de duas décadas, uma era digital se afirmou, ampliando o aces-

so a dados e promovendo novos fluxos na circulação das informações, 

novos modos de contato, interação e comunicação, novos modos de vida. 

Esse movimento de difusão é hoje planetário e provoca mutações antro-

pológicas, fomentando, graças à democratização de imagens, notícias e 

experiências, um cenário novo no campo da interação e da conexão, quase 

sem limites (transnacional) entre povos e culturas.  

Essas ferramentas e as possibilidades diversas e variadas que passaram 

a oferecer amplificaram em graus desconhecidos os intercâmbios cultu-

rais. Também fortaleceram redes de trocas comerciais, deslocalizaram in-

dústrias e serviços e, em seu ritmo de inovação e aperfeiçoamento técnico 

e logístico, modificaram a percepção do tempo, do trabalho, das formas de 

sociabilidade que, de certo modo, as redes sociais explicitam e que mais 

recentemente passaram a ser objeto de abuso e manipulação. Provocaram 

também expansão, morte ou encolhimento econômico de milhares de ci-

dades, ao mesmo tempo que auxiliaram na construção de uma cultura glo-

balmente menos enraizada e mais nômade. 

Ao se pensar, por sua vez, o próprio corpo de cada indivíduo como su-

porte de diferentes tecnologias móveis que o expandem, operou-se um 

câmbio na ideia de trânsito e deslocamento. Esse conjunto de mudanças 

faz hoje com que mobilidade e fluxos também balizem a experiência con-

temporânea. Enfim, no exercício dessa nova condição citadina e urbana, 

indivíduos e grupos se identificam, se reconhecem e se comparam entre si 

em seus direitos, definindo novas formas de prática e luta política.  

Nessa nuvem, as questões de mobilidade e de fluxos na escala plane-

tária são discutidas a partir de quatro movimentos e fluxos que incidem 

diretamente sobre a prática da arquitetura: o demográfico, o temporal, o 

da escala e o da própria formação do arquiteto.
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Mobilidade e fluxo das migrações contemporâneas: cidade e 
cidadania

Graças à facilidade de informações e, em alguns casos, às possibilidades de 

transporte low cost, observam-se hoje grandes deslocamentos populacio-

nais movidos por escolhas de diferentes naturezas: políticas, econômicas, 

afetivas. Quando estas páginas foram escritas em 2017, o lockdown ainda 

era uma expressão desconhecida, mas a mobilidade e os fluxos serão ne-

cessariamente repensados após essa suspensão do direito de ir e vir que se 

vive por uma causa justa. 

Nessa nuvem, são debatidos: os processos de refundação, criação de 

cidades-novas, resiliência e morte das cidades e o papel dos arquitetos; 

a aceleração dos câmbios demográficos e seu impacto na infraestrutura 

das cidades; o esgotamento e a gestão complexa dos recursos naturais em 

contextos de intermitência e sazonalidade populacional; a reinvenção do 

futuro das cidades; o lugar do planejamento, da previsão e da participação; 

as situações de crise e as respostas arquitetônicas diante de catástrofes 

naturais ou políticas; as mudanças no estatuto da habitação; o arquiteto 

sem fronteiras e a questão humanitária: os abrigos temporários em tem-

pos de guerras, diásporas, crises sanitárias e exclusões ainda mais visíveis.

A arquitetura e o urbanismo diante do transitório 

Nesse conjunto de questões e suas nuvens, maiores ou menores, explo-

ram-se: as experiências sobre o impacto nas formas de pensar a arquite-

tura e o urbanismo frente ao efêmero; as mudanças em relação aos espaços 

e equipamentos públicos; como pensar a escala, o tipo ou a flexibilidade 

e como habitar em trânsito?; arquitetura e o urbanismo para os grandes 

eventos temporários; as cidades, suas infraestruturas e a economia dos 

grandes fluxos das populações em trânsito temporário, intermitente ou 

em situação de urgência; os legados de copas, olimpíadas e exposições 

mundiais nas últimas duas décadas; os hospitais de campanha; a indus-

trialização do setor de construção. 
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Diluição de fronteiras nacionais, formação e prática 
profissional 

Nesse conjunto de temas, são discutidos: a globalização da arquitetura e da 

formação do arquiteto; o arquiteto à deriva: abertura, estabilidade e crise 

dos “novos mercados”; diplomação, capacitação: emprego e desemprego 

em um quadro econômico incerto; as ações, as experiências e o impacto 

na atuação dos grandes escritórios de arquitetura transnacionais; as mon-

tagens temporárias das cooperações profissionais transnacionais e seus 

fluxos de expertise –  quem faz o quê?; os desafios e as assimetrias na apli-

cação da Convenção de Bolonha – avanços e impasses.

Arquitetura lenta e o decrescimento: diálogos 

Discutem-se: a arquitetura e o urbanismo dos homens lentos: cotidiano, 

pequena escala: a low architecture; novos rurais ou, enfim, novos urbanos: 

as migrações para as cidades pequenas ou para o campo graças às possi-

bilidades oferecidas pelas novas tecnologias; o desenvolvimento de siste-

mas construtivos para atender às demandas de um mundo que se modifica 

rapidamente; forma e tectônica: a arquitetura e a indústria da construção; 

matérias e materiais; a permanência dos saberes construtivos; sistemas 

construtivos flexíveis; o investimento em antigas tradições construtivas, a 

reciclagem de materiais e a sustentabilidade; os desafios do projeto: a obra 

aberta e a desaceleração dos ritmos temporais.

Como a arquitetura pode contribuir para equacionar os problemas e 

assimetrias provocados pela reconfiguração das fronteiras nacionais e 

culturais, pelo nomadismo contemporâneo ou pelas grandes migrações?

Em suma

As páginas precedentes buscaram desenvolver um conjunto de temas que 

precisam ser debatidos para que se crie alguma cultura arquitetônica e ur-

banística minimamente compartilhada. São numerosos, mas a agenda ur-

gente e as questões que se colocam no momento atual são claras: qual seria 



o horizonte da ação do arquiteto em tantos mundos e em um só mundo? 

Quais os papéis do arquiteto em um mundo caracterizado pela diversidade, 

por constantes transformações e em uma mutação permanente? Qual ar-

quitetura, qual cidade e qual arquiteto-urbanista exigem ser reinventados 

no século XXI?
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Pesquisa acadêmica em áreas de prática 
projetual

A análise teórica que aqui empreendemos tem como marco fundador o 

relatório do projeto “Pesquisa Acadêmica em Áreas de Prática Projetual: 

Arquitetura e Urbanismo” (PAAPP), cujos resultados incluem publicações 

e desenvolvimento de projetos de pesquisa vinculados a doutorados, mes-

trados e trabalhos finais de graduação. A investigação parte da constatação 

de que a arquitetura, de maneira similar às demais práticas projetuais – 

como o design e as artes, por exemplo –, parte de um contexto mais amplo 

de pesquisas acadêmicas realizadas no âmbito das universidades, estan-

do igualmente subordinada às diversas instâncias de financiamento por 

agências e instituições de fomento. Sem excluir a possibilidade de concluir 

que o projeto de arquitetura constitua um caso singular e peculiar quando 

adotado como método e tema de pesquisa, a investigação buscou cons-

truir argumentos iniciais sobre a natureza dessa possível diferença, caso 

chegasse a ser verificada. Em qualquer caso, entendeu-se ser uma contri-

buição relevante a possibilidade da construção de indicadores que permi-

tissem reconhecer algumas características dessas diferenças, de modo a 

torná-las mais facilmente reconhecíveis e, portanto, passíveis de legiti-

mação da comunidade acadêmica em geral. 

Quando da realização da pesquisa, Biggs e Karlsson (2010) já haviam 

constatado uma carência de publicações que fornecessem aos estudan-

tes, orientadores e pesquisadores profissionais em áreas de prática pro-

jetual ferramentas que auxiliassem no aperfeiçoamento na incorporação 

de elementos da prática projetual à pesquisa acadêmica, garantindo rigor, 

clareza e qualidade dos resultados. Na introdução do livro The Routledge 

Companion to Research in the Arts, Helga Nowotny lembra que ainda não 

está bem definido aquilo que se constitui em “evidência” na pesquisa aca-

dêmica em áreas de prática projetual, enfatizando que a discussão sobre 

os métodos apropriados para esses tipos de pesquisa ainda é tema aberto e 

em debate. (BIGGS; KARLSSON, 2010)
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A questão central da pesquisa tinha em vista esse panorama, desdo-

brando-se em dois aspectos a serem interrogados:

1. A prática projetual em arquitetura e urbanismo produz um tipo de  

conhecimento que pode ser considerado válido no âmbito acadêmico?

2. Se chegarmos a verificar que sim, como esse conhecimento é comu-

nicado, de maneira a poder ser academicamente endossado? 

Alguns argumentos iniciais foram construídos a partir do exame das 

características efetivamente encontradas em uma seleção das teses e 

dissertações de arquitetura e urbanismo depositadas na biblioteca do 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (USP), disponíveis até o primeiro semestre de 2011. Foi rea-

lizado um levantamento exaustivo em todas as prateleiras da biblioteca, 

sendo selecionados os trabalhos que empregavam elementos projetuais 

como parte da argumentação ou resultado da pesquisa. Incluíam-se nes-

se conjunto de métodos: desenhos realizados nas mais diversas técnicas, 

documentação gráfica de projeto e fotografias de projetos de arquitetura 

ou design.

Observou-se que, na quase totalidade dos casos, havia uma associa-

ção eficaz entre métodos tradicionais de pesquisa – em especial, os de 

natureza historiográfica – e métodos derivados da prática projetual. Essa 

constatação permitiu construir argumentos iniciais sobre a validade da 

associação entre métodos tradicionais e métodos projetuais nas condutas 

de pesquisa acadêmica em arquitetura e urbanismo. 

Entre as publicações resultantes desse trabalho, podemos destacar 

“Proyecto y Métodos proyectuales en La Investigación Académica: Algunos 

indicadores útiles” (2011), em que se discutem a presença constante e a re-

lação entre o que chamamos de indicadores históricos e historiográficos e 

os indicadores projetuais, na investigação acadêmica em áreas de prática 

projetual, para além da amostragem estudada no projeto. Para as autoras 

Lima e Zein, havia evidências de que a verificação dos indicadores, um de 

natureza textual (histórico e historiográfico) e outro de natureza gráfica 

(projetual), seria de grande relevância no reconhecimento e avaliação de 
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um conjunto significativo de trabalhos acadêmicos que vêm sendo reali-

zados no contexto brasileiro cuja base de argumentação, de algum modo, é 

fundada em conhecimentos projetuais.

Os problemas levantados, entretanto, referiam-se ao componente de 

subjetividade comumente convocado em pesquisas dessa natureza. Em 

“Reflection in and on action and practice in creative-production doctoral 

projects in art and design”, Steven Scrivener (2000) já ponderava que pro-

blemas emergem quando a escolha do tópico de pesquisa e o objetivo da 

pesquisa dão-se em termos de interesse pessoal – como é comum ocorrer 

nas áreas de prática projetual –, e não com base no interesse coletivo, como 

tradicionalmente se requer na pesquisa acadêmica em outras áreas do co-

nhecimento. Em outros termos, o que se constitui em evidência de que um 

determinado tópico, eleito com base em critérios pessoais, é relevante é um 

ponto de partida problemático. Por outro lado, prossegue Scrivener, embo-

ra um tópico de pesquisa possa ser individualmente único, uma vez que os 

indivíduos o compartilham entre si, no ambiente social pode-se considerar 

que o que é de interesse para um pode ser de interesse para os outros. A esse 

respeito, Nowotny considera que “pesquisa é a produção de conhecimento 

orientada pela curiosidade”. (BIGGS; KARLSON, 2010, p. xix) Entretanto, 

retornando a Scrivener, nos casos em que uma escolha feita com base em 

critérios pessoais é adotada, os graus de relevância, originalidade, contri-

buição científica e tecnológica podem não ser tão facilmente demonstrados 

e/ou avaliados de maneira unicamente objetiva. 

Foi atendendo a essa questão que o projeto PAAPP procedeu à coleta de 

evidências – na forma da seleção de trabalhos anteriormente mencionada 

– em busca de verificar de que modo compareciam essas características 

projetuais, cuja subjetividade pode estar presente na forma de seleção e 

técnicas para a representação visual, ou mesmo na forma de proposição 

projetual, não apenas para validar seu papel no reconhecimento e avalia-

ção das pesquisas que se valem de métodos advindos da prática projetual 

– por exemplo, o redesenho de peças gráficas de projetos e edifícios – na 

construção de seus argumentos, mas também como instrumentos úteis 

para o próprio processo de condução da investigação – e que pudessem ser 
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reconhecidos e divulgados, de maneira a serem reaproveitados em  publi-

cações, orientações e outras formas de interlocuções acadêmicas. 

Foram produzidos mais dois artigos tratando dessa questão. O pri-

meiro, “Proyectos, teorias e investigación: tendencias de la enseñanza en 

arquitectura y urbanismo”, incorpora alguns elementos da relação en-

tre os modos de produção de conhecimento usando métodos históricos/

historiográficos e métodos projetuais para realizar uma reflexão sobre o 

ensino e a pesquisa no âmbito dos programas de pós-graduação stricto 

sensu em Arquitetura e Urbanismo. No segundo, “Indicadores de Pesquisa 

Acadêmica em Áreas de Prática Projetual”, Lima e demais autores (2012) 

foram adiante em relação ao artigo anterior, propondo alguns desdobra-

mentos do papel do uso dos indicadores históricos/historiográficos e pro-

jetuais no entendimento das estruturas da pesquisa acadêmica em áreas 

de prática projetual. 

A presença de ambos os métodos mencionados – histórico/historio-

gráfico e projetual – foi estabelecida pela revisão bibliográfica das carac-

terísticas efetivamente encontradas em teses e dissertações de arquitetura 

e urbanismo empregando elementos do projeto de arquitetura como parte 

essencial de sua argumentação. Em discussões entre os membros da equipe 

do projeto de pesquisa,1 foram sendo estabelecidas algumas delimitações e 

argumentos iniciais acerca dos elementos que compõem o que chamamos 

de “prática projetual” e como estes poderiam ser identificados nessas te-

ses e dissertações e na pesquisa acadêmica em geral. Esses elementos são 

descritos a seguir na discussão sobre os indicadores. 

Na análise das teses e dissertações levantadas, foi ainda possível cons-

tatar a ausência da reflexão de seus autores sobre o papel e o peso da 

experiência profissional em prática projetual na construção de suas argu-

mentações. Nenhum dos pesquisadores apresenta, no texto das disserta-

ções ou teses, ponderações a respeito de seus processos de aquisição de 

conhecimento via prática profissional, que foram ou que podem ter sido 

1 Equipe do projeto PAAPP: Prof.ª Dr.ª Ana Gabriela Godinho Lima (líder), Prof. Dr. Rafael Perrone, 
Prof.ª Dr.ª Ruth Verde Zein, Prof.ª Dr.ª Cecília Rodrigues dos Santos, Prof.ª Dr.ª Maria Isabel 
Villac e Prof. Ms. Angelo Cecco. Discentes: Agnes del Comune, Maryellen Sanchez e Matheus 
Vasconcellos. Financiamento: Fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa).
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empregados na construção da argumentação de suas pesquisas acadêmi-

cas. Embora se possa observar a presença de alguns elementos sugerindo 

variados graus de expertise profissional em projeto, há uma lacuna quanto 

às reflexões sobre como esses elementos interferem na condução das pes-

quisas acadêmicas em arquitetura e urbanismo. 

A partir da presença, em todos os casos observados, da associação en-

tre métodos tradicionais, em especial de natureza histórico/historiográ-

fica, e métodos projetuais, foram estabelecidos dois indicadores a serem 

verificados para confirmar como as pesquisas se utilizam de ambos méto-

dos como parte fundamental de sua argumentação:

1. Indicador projetual

O emprego dos métodos projetuais, tal como se apresentavam no univer-

so de trabalhos analisados, sugere aproximações com a noção de artefa-

to, ou seja, parecem constituir-se em construções não textuais que têm 

como objetivo trazer à tona algum elemento da problemática focalizada 

no trabalho que não seria passível de descrição ou compreensão por meio 

de métodos textuais tradicionais. A identificação e a legitimação explícita 

do emprego desses métodos não textuais – aqui chamados artefatos não 

textuais – facilitariam o processo de validação das decisões metodológicas 

e da contextualização e solução dos problemas apresentados nas disserta-

ções e teses.  Nesse sentido, atenderiam ao questionamento de Scrivener 

(2000) de que o pesquisador ou a pesquisadora “demonstrou ter cons-

ciência do que estava fazendo, e mostrou-se ser capaz de propor e resolver 

problemas” – nesse caso, com o emprego, ainda que auxiliar, de artefatos 

não textuais.

A construção conceitual desse indicador visa permitir uma mais con-

substanciada aceitação do uso da argumentação visual como válida para 

a construção, demonstração e comunicação do conhecimento acadêmico. 

Por outro lado, permite colocar em debate os efeitos que o uso da argu-

mentação visual tenderá a ensejar. Por exemplo, quanto à dimensão e à 

amplitude de um trabalho acadêmico, espera-se que uma dissertação 

de mestrado contenha algo em torno de 40 mil palavras e uma tese de 
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doutorado, algo em torno de 80 mil palavras. (BORDEN; RAY, 2009) O uso 

de argumentação visual através de croquis, desenhos e modelos digitais 

pode praticamente substituir esse número total de palavras – ou pode ser 

empregado complementarmente a elas. No primeiro caso, em que a argu-

mentação visual substitui parte da quantidade esperada de palavras, po-

de-se questionar até que proporção isso pode ser considerado válido. No 

segundo caso, se se determina que a argumentação visual deva ser adicio-

nada ao número de palavras esperado, isso poderia representar um esforço 

extra em tempo e dedicação do pesquisador ou pesquisadora em compara-

ção com os de outras áreas de pesquisa das ciências sociais aplicadas.

2. Indicador histórico/historiográfico

Quanto ao emprego de métodos históricos e/ou historiográficos, textuais, 

que contextualizem, justifiquem e situem a preocupação com questões de 

cunho projetual, o que se observou no universo pesquisado foi a presença 

do recurso como forma de situar aspectos como o contexto cultural, social, 

econômico etc., relativos, associados e pertinentes aos temas abordados. 

Esses métodos parecem alinhar-se com os métodos habitualmente adota-

dos para pesquisas acadêmicas em áreas de arquitetura e urbanismo tanto 

no Brasil como na Europa e nos Estados Unidos. Essa impressão é corro-

borada pelo trabalho The Dissertation: an Architecture Student’s Handbook 

(2009), de Borden e Ray. Os autores concordam entre si que a pesquisa 

acadêmica em arquitetura e urbanismo pode assumir características mui-

to variadas e que não há realmente um consenso sobre quais formas espe-

cíficas esse tipo de pesquisa deveria assumir, enfatizando apenas alguns 

dos aspectos mais comumente aceitos como indispensáveis à pesquisa 

acadêmica, como a necessidade de originalidade e o reconhecimento das 

ideias e trabalhos de outros autores quando apropriado. 

As conclusões do relatório final desse projeto de pesquisa, finalizado 

em 2011, refletiam sobre a relevância do estabelecimento desses indicado-

res, tendo a equipe entendido que estes poderiam contribuir positivamente 

para o reconhecimento e legitimação das dissertações de mestrado e teses 

de doutorado que empregam artefatos não textuais como meio, método  
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e/ou tema de pesquisa. Nos anos subsequentes, resultaram dessas pes-

quisas outras possibilidades e explorações. Entre elas, por exemplo, está o 

projeto de pesquisa “Práticas projetuais: práticas de projeto de arquitetas, 

arquitetos e designers: análise dos instrumentos de prática projetual e pos-

síveis empregos, de forma direta ou não – na pesquisa acadêmica stricto 

sensu”.2 Esse projeto teve como foco a investigação das práticas projetuais 

em arquitetura, urbanismo e design, buscando identificar e descrever os 

modos pelos quais podiam ser empregadas como forma de construção do 

conhecimento acadêmico, através de entrevistas semiestruturadas com 

profissionais qualificados.

O principal problema abordado nesse projeto consistiu na identifica-

ção e descrição das relações entre as práticas profissionais em projeto de 

arquitetura e urbanismo e as concepções e implicações envolvidas quan-

do o pesquisador engaja-se na pesquisa acadêmica, notadamente teses de 

doutorado, dissertações de mestrado e iniciações científicas, em proje-

to de arquitetura e urbanismo. O projeto pretendeu formular enunciados 

que contribuíssem para a literatura de auxílio a orientadores, membros 

de bancas examinadoras e membros de órgãos de fomento à pesquisa. 

Orientadores, por exemplo, podem achar útil contar com enunciados cla-

ros e que contemplem o contexto brasileiro sobre tópicos como: 

a.  Modos de abordagem à literatura convencional versus outras fontes 

mais específicas ao projeto; 

b.  Estratégias de construção da argumentação; 

c.  Metodologias válidas de pesquisa utilizando métodos projetuais; 

d.  Demonstração e comunicação clara.

2 Equipe de pesquisa: Prof.ª Dr.ª Ana Gabriela Godinho Lima (líder); Prof. Dr. Rafael Antonio 
Cunha Perrone e Prof.ª Dr.ª Ruth Verde Zein (pesquisadores associados); Prof. Dr. Michael A. R. 
Biggs (consultor internacional, Inglaterra); Prof.ª Dr.ª Cecilia Rodrigues dos Santos, Prof.ª Dr.ª 
Henny Aguiar Bizarro Rosa Favaro, Prof. Dr. Julio Luiz Vieira, Prof. Dr. Marcos Aurélio Castanha 
Jr. (pesquisadores colaboradores); Prof.ª Fanny Schroeder de Freitas Araujo e Prof.ª Andraci 
Maria Atique, arquitetos Agnes del Comune e Caio Esteves Ribas (pesquisadores voluntários). 
discentes de mestrado: Marianna Dal Canton Martignano e Silvia Chile Villà; discentes de 
graduação: Fernando Romano, Márcio Barbosa Fontão e Daniela Risso.
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As conclusões iniciais indicaram, por um lado, que as práticas habituais 

do fazer e pensar da vida profissional são profundamente desafiadas ao 

longo do processo de construção da dissertação ou tese, em especial no que 

se refere à elaboração do texto acadêmico. Por outro lado, aspectos como 

intuição sobre o caminho correto a seguir, estratégias para organização do 

trabalho e, principalmente, os recursos visuais, como o emprego de foto-

grafias, mapas, reprodução de desenhos e o redesenho, constituíram-se 

no elemento essencial para a construção da argumentação e desenvolvi-

mento do trabalho. A nosso ver, esses resultados corroboraram a validade 

dos dois indicadores mencionados: histórico/historiográfico e projetual. 

No que tange ao indicador histórico, verificamos sua relevância no 

exame dos seguintes aspectos das pesquisas acadêmicas desenvolvidas 

pelos profissionais entrevistados: 1. delimitação do recorte da pesquisa; 

2. seleção de bibliografia a ser revisada; 3. estabelecimento do referencial 

teórico; 4. desenvolvimento das análises. Cada um desses aspectos com-

parecia orientado por elementos de raiz histórica/historiográfica. 

Cabe notar, entretanto, que os pesquisadores e pesquisadoras entre-

vistados elaboraram seleções bibliográficas e referenciais teóricos a partir 

dos autores e publicações valorizados ao longo do ensino de graduação e 

aulas da pós-graduação e/ou a partir de conversas com os orientadores e 

orientadoras, e não necessariamente – ou nem sempre – pela construção 

metodológica embasada em determinadas vertentes historiográficas. Em 

outras palavras, muitas vezes, o pesquisador ou pesquisadora pode uti-

lizar, em uma mesma análise, autores de diferentes correntes de pensa-

mento, sem sentir a necessidade de explicitar em seu argumento o porquê 

da articulação de argumentos provenientes de autores distintos e que, em 

si mesmos, podem até ser considerados antagônicos ou apresentados em 

perspectivas relativamente incompatíveis. No contexto desta discussão, 

entendemos que não nos cabe questionar a validade de operações meto-

dológicas dessa natureza. Buscamos apenas apontar o fato de que seria 

desejável fortalecer o debate sobre a conveniência de se tornarem mais 

explícitas as escolhas por determinadas abordagens historiográficas na 

pesquisa acadêmica em áreas de prática projetual. 
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O emprego do indicador projetual nos permite focalizar as estratégias 

de trabalho cuja fundamentação principal é a experiência adquirida ao 

longo da prática profissional. Acerca desse indicador, é interessante no-

tar o que nos parecem ser áreas de sobreposição com relação ao indicador 

histórico/historiográfico. Isso ocorre em particular na seleção de obras e 

autores, que, para praticantes experientes, tende a ser uma opção guiada 

pelas leituras ocorridas nos períodos de formação, leituras de atualiza-

ção profissional e também uma identificação de edifícios e profissionais 

que contam com reconhecimento entre os pares no meio profissional –  

chancela do campo e repertório profissional. Os principais aspectos ava-

liados por esse indicador são aqueles ligados à elaboração de modelos fí-

sicos, mapas, plantas, cortes, fachadas, elevações, esquemas, croquis. 

Da mesma forma, a seleção e organização de fotografias nas páginas que 

compõem o trabalho são realizadas com base na experiência adquirida ao 

longo dos anos de prática profissional. 

Identificação e verificação dos 
indicadores histórico/historiográfico e 
projetual na pesquisa acadêmica

Uma vez enunciados e descritos os indicadores, a pergunta é: como efeti-

vamente identificar, descrever e analisar seu emprego na pesquisa acadê-

mica que usa instrumentos da prática projetual, como o redesenho, como 

parte essencial na construção da argumentação?

Em primeiro lugar, como já dissemos, é necessário ter em vista que toda 

construção intelectual, textual e não textual, está situada em um campo 

disciplinar construído historicamente, e é nesse contexto que emprega-

mos o indicador histórico/historiográfico em primeiro lugar, no intuito de 

verificar o posicionamento histórico, explicitado ou não, do pesquisador. 
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Verificação do indicador histórico/historiográfico

A história, a historiografia e a bibliografia da arquitetura têm, nesse con-

texto, um papel importante ao conferir sentido à produção arquitetônica, 

organizando arquiteturas, projetistas e lugares em escalas de valores es-

pecíficas. Sendo ensinada parte sob a forma de texto, parte sob a forma de 

imagens, a história da arquitetura tem um efeito importante na criação 

do sentido de realidade que os estudantes constroem mentalmente. Como 

pondera Marina Waisman (2013), enquanto os problemas históricos se re-

ferem à existência do fato histórico – sua verossimilhança, a data, a autora 

ou o autor, as circunstâncias de sua produção –, os problemas historio-

gráficos comprometem diretamente a ideologia do historiador, implicada 

na seleção do objeto de estudo, de seus instrumentos críticos, da estrutura 

do texto e de “tudo aquilo que conduzirá à interpretação do significado 

dos fatos e, em definitivo, à formulação de sua versão do tema escolhi-

do”. (WAISMAN, 2013, p. 15) O exame do indicador histórico/historiográ-

fico exige, por parte do examinador, algum conhecimento prévio sobre as 

principais correntes historiográficas empregadas na pesquisa acadêmica 

em arquitetura e urbanismo. 

Verificação do indicador projetual

A verificação do indicador projetual em pesquisas acadêmicas fundamen-

tadas na prática projetual convocaria um examinador que possuísse, ne-

cessariamente, experiência na prática de projeto? Esse é certamente um 

ponto que merece reflexão e debate cuidadosos. Podemos supor que seja 

necessário que o examinador esteja a par do debate sobre a pesquisa nesse 

âmbito e suas características essenciais. Como nos lembra Kowaltowski, 

em sua apresentação à edição brasileira do livro de Bryan Lawson, Como 

arquitetos e designers pensam (2011), foi o pesquisador inglês Nigel Cross, 

um dos fundadores do periódico Design Studies, que identificou os princi-

pais assuntos discutidos acerca dos métodos de projeto: 
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1. O controle do processo de projeto;

2. A estrutura dos problemas de projeto; 

3. A natureza da atividade de projeto; 

4. A filosofia do método de projeto.

A aferição do indicador projetual poderia passar, a critério do exami-

nador, por um primeiro estágio em que se verifica, de fato, se o trabalho 

em questão caracteriza-se como pesquisa fundamentada na prática proje-

tual. Isso implicaria a presença de dois elementos: 

1.  A construção da argumentação central do trabalho envolve neces-

sariamente o emprego de instrumentos projetuais, ou seja, o tra-

balho não prescinde do desenho e de elementos gráficos para sua 

construção e demonstração; e

2.  Enquadra-se em um contexto mais amplo do debate acadêmico, 

como as quatro vertentes enumeradas anteriormente ou, possivel-

mente, outras que estejam em atuação. Isso garantiria que se trata 

de pesquisa em nível acadêmico, e não de natureza técnica, cujas  

finalidades, como se sabe, são muito diferentes. 

Considerações finais

Uma vez constatada a adequação da pesquisa às temáticas ligadas à práti-

ca projetual, a verificação passaria, então, a examinar a construção e de-

monstração dos argumentos, com ênfase no processo, mas não perdendo 

de vista os resultados alcançados no final. Do ponto de vista do processo, 

importa analisar a presença dos elementos não textuais sob pelo menos 

três ângulos: 1. o enunciado do objetivo que indica a necessidade do uso de 

elementos gráficos para que seja atingido; 2. o modo como os recursos grá-

ficos foram construídos para atingir o objetivo; e 3. a habilidade demons-

trada na apresentação dos elementos gráficos elaborados desse modo. Do 

ponto de vista do produto final, a resposta a três questões essenciais pode 

contribuir para um exame mais acurado (LIMA et al., 2012): 
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1.  O trabalho apresenta claramente a caracterização do problema e o 

uso de elementos gráficos é a solução mais apropriada para respon-

dê-lo? 

2. É possível demonstrar ou constatar claramente que o uso dos ele-

mentos gráficos foi a solução mais apropriada para resolver o pro-

blema?

3. A utilização da solução adotada pode ser comunicada coletivamente 

e beneficiar outros pesquisadores que se deparem com problemas 

semelhantes?

Em síntese, os tópicos que compõem esse indicador visam contribuir 

para a identificação, o reconhecimento e a valorização da pesquisa acadê-

mica que, ao utilizar métodos gráficos como o redesenho, constrói um tipo 

de conhecimento que não poderia ser atingido por outra via. Contribuem 

também para um conjunto de reflexões que pode ser sintetizado na colo-

cação de Del Castillo (2017, p. 29 apud PERRONE, 2021, p. 9): 

O Projeto, apesar de constituir o núcleo epistêmico da arquitetu-

ra e do design e de ocupar um papel central nos planos de ensino 

na formação do arquiteto, ficou tradicionalmente confinado ao 

âmbito da prática, com escassa participação do mundo da pes-

quisa. A pesquisa desenvolvida nos doutorados de arquitetura, 

inclusive aquele que se inscreve nas áreas de projeto, aborda 

principalmente o estudo de obras construídas e projetos rea-

lizados, articulando métodos da historiografia com técnicas e 

recursos próprios da área de projeto. Raramente explora o po-

tencial do projeto para pesquisar sobre o futuro. 

No âmbito da crítica arquitetônica ou da pesquisa historiográfica, cabe 

notar que a teoria crítica, ciência social que se expressa pela via textual por 

excelência, é impregnada de noções de projeto. Como Nobre coloca em seu  

A teoria crítica (2004), do ponto de vista crítico, não é possível separar clara-

mente o entendimento daquilo que “as coisas são” do entendimento daquilo 

que “as coisas devem ser”: “A prática é um momento da teoria, e os resul-

tados das ações empreendidas a partir de prognósticos teóricos tornam-se, 
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por sua vez, um novo material a ser elaborado pela teoria que é, assim, tam-

bém um momento necessário da prática”. (NOBRE, 2004 apud PERRONE, 

2021, p. 12)

Do ponto de vista da contribuição ao debate mais amplo acerca da pes-

quisa acadêmica em áreas de prática projetual, este trabalho procurou 

ainda corroborar as pesquisas e publicações que vêm reforçando a impor-

tância não apenas do reconhecimento da relevância da experiência profis-

sional nos estudos acadêmicos sobre projeto e história da arquitetura, mas 

também da necessidade de se levar adiante o debate sobre os modos pelos 

quais os conhecimentos da prática projetual de arquitetura podem ser efe-

tivamente convocados na produção de interpretações histórico/historio-

gráficas da arquitetura. 
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Pesquisa e projeto na prática profissional 
e no ensino de graduação: projeto como 
pesquisa

Para Necdet Teymur (1992, p. 27-28, tradução nossa), a atividade de pro-

jeto arquitetônico, seja no escritório, seja no ateliê acadêmico, pode e deve 

“[...] tentar ser como a pesquisa, baseado na pesquisa e gerador de pesqui-

sa, ao mesmo tempo”, pois precisa ser “projeto experimental, especulati-

vo ou (assim chamado) criativo”. A pesquisa é, para Teymur, “a atividade 

de gerar novas questões, novas informações e novos conhecimentos”, 

permitindo “expandir o conhecimento, as habilidades e o repertório de 

projeto e de objetos projetados”:

[...] qualquer atividade de projeto e construção e qualquer objeto 

de fabricação humana requer, incorpora e gera conhecimento. 

Não pode haver projeto sem conhecimento e nenhum conheci-

mento existe pronto para todas as situações de projeto. [...] Esse 

conhecimento pode ser técnico, tecnológico, social, científico, 

artístico, experimental [...] e a pesquisa é aquela atividade que 

produz, realiza, formula ou orienta a produção desse conheci-

mento. (TEYMUR, 1992, p. 28, tradução nossa)

Nos últimos 20 anos, a arquitetura contemporânea observa, mundial-

mente, a emergência de novas formas de projetar, experimentais, espe-

culativas e criativas, como ansiava Teymur. A incorporação de processos 

participativos de projeto e construção, por exemplo, coloca em xeque o 

arquiteto demiurgo, autocrata, abrindo espaço para a emergência de um 

novo profissional, mais sensível aos desejos e às demandas dos diver-

sos atores envolvidos no processo de projeto e construção, dos clientes e 

usuários aos construtores e à sociedade em geral. 

O arquiteto africano Francis Kéré tornou-se mundialmente conhecido 

a partir de projetos que elaborou para o Burkina Fasso, seu país de origem, 

com destaque para o projeto de uma escola primária em Gando, sua cidade 

natal, elaborado em 2001. O projeto se caracteriza pela adoção de materiais 
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e técnicas construtivas tradicionais e sustentáveis, visando permitir a par-

ticipação de toda a comunidade local na sua construção, como é costume 

em toda a zona rural do país:

As crianças recolheram pedras para a fundação da escola e as 

mulheres trouxeram água para a fabricação de tijolos. Dessa 

forma, as técnicas de construção tradicionais foram utilizadas 

ao lado de métodos de engenharia modernos, a fim de produ-

zir a solução de edificação de melhor qualidade, simplifican-

do a construção e a manutenção para os trabalhadores. (KERE 

ARCHITECTURE, 2016, tradução nossa)

No México, o coletivo Arquitectos Artesanos, liderado por Juan José 

Santibañez, desenvolveu projetos/ações como “Mulheres de argila”. 

Trata-se, mais que uma obra arquitetônica, de um “processo de trabalho” 

que se iniciou quando, em 1999, um grupo de mulheres da comunidade 

de San Miguel Amatitlán, no estado de Oaxaca, alojou-se por alguns dias 

em um dormitório da casa paroquial de Huajuapan de León, construído 

com cobertura em arcos de adobe. As mulheres se surpreenderam com a 

qualidade espacial daquela obra, solicitando a Santibañez, autor do pro-

jeto, ajuda para construir suas casas, com recursos obtidos do Vaticano.  

O arquiteto ensinou-lhes a fazer adobes e, juntos, construíram, nos dois 

anos seguintes, 16 casas:

[...] no projeto arquitetônico, buscou-se uma forma de aprovei-

tar a casa tradicional, a ‘sala redonda’, que é a casa mais comum 

nas comunidades rurais, e foi possível otimizá-la com algumas 

adaptações, resultando em uma proposta passível de ser replica-

da em locais com condições semelhantes, com poucos recursos. 

(ARQUITECTOS ARTESANOS, 2020, tradução nossa)

Em paralelo à construção das casas, a arquiteta María Santibañez 

produziu um manual visando permitir a construção de mais casas, sob a 

forma de um “conto ilustrado com gravuras que busca expressar o que di-

ficilmente um manual consegue captar: a dimensão espiritual das casas 

para os habitantes da Serra Mixteca”. (COMITÉ TÉCNICO DEL PABELLÓN 
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DE MÉXICO, 2016) A experiência dos Arquitectos Artesanos com as mu-

lheres da comunidade de San Miguel Amatitlán terminou por se consti-

tuir, também, em uma ação de empoderamento feminino em um contexto 

machista:

Muitos homens criticaram o trabalho das mulheres. Não era 

tarefa delas construir. Outros zombaram: duvidavam que pu-

dessem fazer casas por conta própria. Ao terminar o processo, 

alguns se aproximaram das mulheres para desculpar-se: elas 

tinham demonstrado que, a partir do trabalho colaborativo, po-

diam dar forma a seu próprio entorno. A arquitetura terminou 

por transformá-los também. (LANDA, 2016, p. 126, tradução 

nossa) 

O arquiteto britânico Jeremy Till vai defender uma postura ética no 

campo da arquitetura baseada no filósofo franco-lituano Emmanuel 

Levinas, para quem, segundo Zygmunt Bauman (2000 apud TILL, 2009, 

p. 173, tradução nossa), “a ética é definida simples e diretamente como 

‘ser-para-o-Outro’”:

Assumir uma postura ética significa ‘assumir responsabilida-

de pelo outro’. É isso, e apenas isso, que deveria guiar a ética da 

arquitetura. O ‘outro’ aqui é o diversificado conjunto de cons-

trutores, usuários, ocupantes e observadores da arquitetura, 

pessoas cujas vidas políticas e fenomênicas serão afetadas pela 

construção de um edifício e sua consequente ocupação. Uma sé-

rie de implicações resulta dessa dimensão ética. Primeiro, como 

a arquitetura está relacionada primariamente a uma experiência 

espacial, logo, o foco da atenção ética deveria estar na dinâmica 

do espaço social, não na estática da visão. (TILL, 2009, p. 173, 

tradução nossa)

Outras abordagens experimentais recentes no campo da arquitetura, 

como as dos coletivos Al Borde, fundado em Quito em 2012, e Assemble, 

criado em Londres em 2010, caracterizam-se pelo trabalho em equipe e 

por repensar o papel dos arquitetos no processo de produção arquitetônica: 
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eles não só elaboram o projeto, mas também são os responsáveis pela ini-

ciativa de realizá-lo e pela execução, com as próprias mãos, acumulando 

papéis que, tradicionalmente, são desempenhados por pessoas ou grupos 

distintos. Na experiência da “Casa em construção”, no centro histórico de 

Quito, o Al Borde propõe um novo modelo econômico para a recuperação 

de imóveis abandonados em sítios históricos urbanos, baseado na recicla-

gem de materiais e na incorporação de diversos papéis, do empreendedor 

(ao identificar o imóvel a ser recuperado e conduzir todo o processo) aos 

usuários (posto que são eles que ocupam o imóvel em recuperação, como 

sede do coletivo e também como residência de alguns dos sócios), passan-

do ainda pela elaboração do projeto, pela obtenção de materiais descar-

tados que são utilizados na obra e pela própria execução física do projeto. 

O coletivo Assemble, por sua vez, desenvolve um “[...] corpo de traba-

lho diversificado e premiado, enquanto mantém um método de trabalho 

democrático e cooperativo que produz um trabalho construído, social e 

baseado em pesquisa em uma variedade de escalas, tanto fazendo coisas 

quanto fazendo coisas acontecerem”. (ASSEMBLE, 2020, tradução nossa) 

O projeto “Folly for a Flyover” (Loucura para um viaduto), por exemplo, 

correspondeu a uma iniciativa concebida, desenhada e executada pelo pró-

prio coletivo, que transformou, durante nove semanas, a área abandonada 

localizada sob um viaduto em um espaço público e uma sala de espetá-

culos, pelos quais passaram 40 mil pessoas, entre habitantes do entorno, 

artistas e visitantes. 

Nos últimos anos, têm recebido grande aceitação crítica experiências 

projetuais baseadas na experimentação construtiva e formal com mate-

riais tradicionais e banais, como é a pesquisa do Gabinete de Arquitectura, 

liderado por Solano Benítez e Gloria Cabral, com o tijolo cerâmico. O cará-

ter de pesquisa dos projetos desenvolvidos pelo casal paraguaio pode ser 

aferido pela afirmação de Benítez (apud HEREÑÚ, 2012, p. 9): “Somos es-

pecialistas em fazer tudo aquilo que não sabemos fazer”. Ou, nas palavras 

de Pablo Hereñú (2012, p. 9):

Observa-se no conjunto de suas obras uma grande liberdade 

formal e um desprendimento em relação ao possível desenvol-
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vimento de uma linguagem. As sucessivas investigações técnicas 

e formais incorporam continuamente aspectos circunstanciais 

que levam a uma constante reformulação de soluções. Se exis-

te alguma unidade em seu trabalho, esta não se encontra nas 

respostas dadas aos problemas encontrados, mas sim no modo 

como são elaboradas as perguntas.

Como em uma pesquisa científica, nos projetos do Gabinete de 

Arquitectura, saber elaborar as perguntas é tão ou mais importante que 

encontrar as respostas. Trata-se de projeto arquitetônico entendido como 

investigação, isto é, como produção de novos conhecimentos.  

A esses exemplos de experimentações profissionais, somam-se expe-

riências de escolas de arquitetura que se estabelecem como laboratórios de 

projeto e construção, muitas delas situadas em áreas periféricas aos gran-

des centros urbanos, como a Escuela de Talca, no Chile, e o Rural Studio, da 

Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. 

Segundo Juan Román (apud ADRIÀ, 2013, p. 18, tradução nossa), que 

fundou a Escuela de Arquitectura da Universidade de Talca em 1998, “o 

perfil do egresso de Talca deve assegurar profissionais capazes de oficiar, 

inovar e operar”, sendo que “inovar” é entendido como “aportar valor, 

converter o conhecimento em riqueza. Dito em termos menos alquímicos, 

se trata de utilizar o conhecimento para agregar valor”. O trabalho final de 

graduação é chamado de “obra de titulación”, correspondendo, obriga-

toriamente, a “[...] uma obra construída, coisa que, desde 2004, permite 

verificar que as competências respectivas estejam devidamente instaladas 

no estudante através dos componentes de pesquisa, gestão, projeto, cons-

trução e difusão que compõem o processo”. (UNIVERSIDAD DE TALCA, 

[200-], tradução nossa) Além de elaborar o projeto e executá-lo, o estu-

dante cumpre também o papel de mobilizar o interesse dos diversos atores 

sociais locais, de modo a viabilizar os recursos e materiais necessários à 

construção do projeto:

A necessidade de conseguir financiamento para a construção de 

uma Obra de Títulação se resolve quando o respectivo projeto 

consegue promover o interesse público. Só então surgem as con-
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tribuições da comunidade, da prefeitura e dos pequenos empre-

sários cujas empresas se localizam próximas ao lugar do projeto. 

O formando então se constitui no articulador das aspirações de 

uma comunidade até deixá-las plasmadas na obra construída em 

si. As obras de titulação vão conformando uma delicada filigra-

na de renovação e valoração da profissão no território. (ROMÁN, 

2013, p. 58-59, tradução nossa) 

De forma análoga, a prática de projeto no Rural Studio, fundado pe-

los professores Samuel Mockbee e Dennis K. Ruth em 1992 em Newbern, 

no estado do Alabama, nos Estados Unidos, “representa, antes e mais que 

tudo, uma oportunidade de envolver-se ativamente na vida de sua comu-

nidade”, em um processo de produção arquitetônica que “compreende a 

comunidade como um laboratório para inovação. Os estudantes vivem na 

comunidade, se tornam membros da comunidade, desenham e constroem 

projetos a partir da comunidade”. (THE RURAL..., 2002, p. 85, tradução 

nossa): 

O Rural Studio está fundado na base de dois objetivos educacio-

nais primários: oferecer aos estudantes uma oportunidade de 

estabelecer contato com clientes e comunidades reais, fora dos 

limites confortáveis da escola; e inspirar nos estudantes uma 

noção de responsabilidade cívica. Na prática, esses objetivos se 

realizam na experiência de executar projetos reais para comuni-

dades reais. Os estudantes que concluem o ateliê ampliam suas 

compreensões de projeto ao efetivamente construir seus pró-

prios projetos. Simultaneamente, ao levar os estudantes para 

fora do ambiente da universidade e colocá-los em uma região 

desafiadora como Hale County, o ateliê encoraja o desenvol-

vimento da consciência social dos estudantes. (THE RURAL..., 

2002, p. 85, tradução nossa) 

No caso do Brasil, merece destaque, na prática profissional recente 

do projeto como pesquisa, a experiência do escritório Sete43 em Salvador 

e outras cidades baianas. Fundado em 1992 por Naia Alban e Moacyr 

Gramacho, o Sete43 poderia ser caracterizado mais como um laboratório 
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de arquitetura do que como um escritório no sentido tradicional, na me-

dida em que, em cada um de seus projetos, os materiais são apropriados 

e explorados de formas inusitadas e a experimentação formal está sem-

pre presente. A exploração do potencial formal e a experimentação com os 

materiais podem ser percebidas nas coberturas leves executadas em me-

talon e policarbonato, como na marquise em forma de besouro na entrada 

da Escola Lua Nova (2004), na Pituba; ou na utilização de delgadíssimas 

placas de mármore branco como esquadrias translúcidas e no emprego de 

dezenas de embalagens cartonadas da Tetra Pak como revestimento em 

uma fachada no pátio interno da casa da própria Naia Alban, em 2005, vi-

sando protegê-la das chuvas, em uma referência enviesada à tradicional 

utilização de telhas cerâmicas capa-canal em empenas de edificações do 

período colonial, como ainda é possível observar em alguns imóveis do 

Centro Histórico de Salvador. O efeito da sobreposição das faces prateadas 

de alumínio das embalagens, refletindo a luz do sol, provoca um resulta-

do surpreendente, como se pretendesse ser uma versão econômica e am-

bientalmente sustentável, guardadas as devidas escalas, das sofisticadas 

fachadas em titânio do Museu Guggenheim de Bilbao (1997), do arquiteto 

canadense Frank Gehry. 

Outra apropriação material interessante que busca conciliar experimen-

tação projetual e barateamento da construção através do reuso de materiais 

produzidos industrialmente aparece no reaproveitamento, nas esquadrias 

de diversos projetos do Sete43, de folhas de vidro importadas da Inglaterra 

que, após terem sido utilizadas como fôrmas para a produção de acrílico, 

foram descartadas devido a pequenos arranhões, quase imperceptíveis, 

mas que comprometem as peças de acrílico. Essas grandes peças de vidro, 

torrnadas obsoletas para a produção de acrílico, podem, assim, ser adqui-

ridas por uma fração do preço original. Por se tratar de vidro temperado, 

não pode ser cortado e, portanto, é o projeto que precisa ser concebido a 

partir das dimensões das peças de vidro disponíveis, e não o contrário. Para 

os críticos de arquitetura Lauro Cavalcanti e André Corrêa do Lago (2005, 

p. 183), Alban e Gramacho “estão traçando um caminho original através do 
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uso de formas surpreendentes com elementos analiticamente separados e 

reunificados através da aplicação de materiais naturais”.

Pesquisa e projeto na pós-graduação 
em Arquitetura: pesquisa em projeto, 
pesquisa pelo projeto 

Se, no âmbito da prática profissional e do ensino de graduação em 

Arquitetura, abordamos a relação entre pesquisa e projeto a partir do en-

tendimento do projeto como pesquisa, para entender a mesma relação em 

nível de pós-graduação será mais adequado falar em pesquisa em projeto, 

adotando o conceito de Edson Mahfuz (2007, p. 432):

Tudo o que se faz em pesquisa na área de arquitetura e urbanis-

mo tem alguma relação com o projeto, mas pesquisa em projeto 

é aquela que visa, primordialmente, revelar procedimentos pro-

jetuais abrangentes, modos de enfrentar situações específicas e 

soluções para determinados problemas de projeto. Nesse caso, 

ao contrário da pesquisa histórica, a contextualização do pro-

blema é secundária, embora jamais dispensável.

A partir da assinatura, pelos países membros da União Europeia, da 

Declaração de Bolonha, em 1999, inicia-se um processo de reforma dos 

estudos em arquitetura na França, devido à exigência da adoção de um 

sistema baseado em três ciclos de estudos, conhecido como sistema LMD, 

posto que se estrutura em três ciclos: 

1.  Licence, com duração de dois anos, que resulta no diplôme d’études 

en Architecture; 

2.  Master, com três anos, que resulta no diplôme d’état d’Architecte; 

3.  Doctorat, também com três anos, que garante o diplôme de doctorat, 

emitido conjuntamente pelas Ecoles Nationales Superieure d’Ar-

chitecture (Ensa), através de suas unités de recherche (unidades de 
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pesquisa), e pelas universidades, através de suas écoles doctorales 

(escolas doutorais).1

Eric Lengereau (2008, p. 10, tradução nossa) registra que, a partir do 

início de 2003, “devido às ambições de harmonização europeia da refor-

ma” que instituiu o citado sistema LMD, “A criação institucional do diplo-

ma de doutorado em arquitetura se impôs como uma das prioridades do 

Ministério da Cultura e da Comunicação” francês.

Nesse processo, inicia-se um rico e intenso debate sobre em que con-

sistiria um doutorado em Arquitetura, algo até então inédito na França:

A questão do doutorado em Arquitetura se coloca na França após 

quase quarenta anos sem encontrar resposta válida porque um 

vazio abissal separa os profissionais atuantes e os pesquisado-

res. [...] 

Como costuma acontecer, é a própria natureza de uma tese em 

Arquitetura que se transforma em problema e que suscita diver-

gências. [...] As perguntas que se sucedem são numerosas, mas 

uma só se impõe frente às outras: qual é a especificidade de uma 

tese em Arquitetura? Em outras palavras, o que a torna diferente 

de uma tese elaborada e defendida em outro campo disciplinar? 

(LENGEREAU, 2008, p. 13, tradução nossa)

Para contribuir com esse debate, o Ministério da Cultura e da 

Comunicação francês publicou um livro intitulado Architecture et cons-

truction des savoirs: quelle recherche doctorale?2 (2008), estruturado a partir 

de entrevistas realizadas com 14 ganhadores do Grande Prêmio Nacional 

Francês de Arquitetura ou de Urbanismo.3 As entrevistas estiveram estru-

1 Na França, a formação dos arquitetos em nível de graduação é historicamente oferecida pe-
las Ensas, instituições que, diferentemente do Brasil e de outros países, não são vinculadas 
a universidades, e sim diretamente ao Ministério da Educação. Hoje, existem 20 Ensas na 
França. 

2 Arquitetura e construção dos saberes: qual pesquisa doutoral?

3 São eles: Paul Andreu, Patrick Berger, Paul Chemetov, Henri Ciriani, Bruno Fortier, Massimi-
liano Fuksas, Antoine Grumbach, Philippe Panerai, Claude Parent, Christian de Portzamparc, 
Bernard Reichen, Rudy Ricciotti, Gérard Thurnauer e Bernard Tschumi.
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turadas ao redor de uma pergunta central: o que é – ou pode ser – um 

doutorado em Arquitetura?

Entre as interessantes questões que emergiram, merece destaque, 

como contribuição à reflexão a que nos propusemos neste capítulo, as res-

postas de Panerai a duas perguntas. A primeira, quando inquirido sobre 

“qual a questão de fundo dessa formação doutoral em Arquitetura que vai 

mais proximamente se colocar?”, foi:

A questão de fundo é saber se há – ou se pode haver – uma forma 

de doutorado que pertença à produção do projeto de arquitetura. É 

por isso que não é necessário ‘um’ mas ‘vários’ doutorados em 

Arquitetura. Não é preciso ter em mente apenas um modelo de for-

mação doutoral derivado das ciências humanas em que a pesquisa se 

fundamenta na história, na sociologia ou na antropologia. (PANERAI 

apud LENGEREAU, 2008, p. 121, tradução e grifo nossos)

Essa resposta suscitou uma outra pergunta, sobre a possibilidade de 

uma tese de doutorado em Arquitetura ser “um projeto de arquitetura” ou 

mesmo “um superprojeto de arquitetura”, à qual Panerai responde:

Não, o doutorado em Arquitetura não é um superdiploma de mes-

tre de obras. Isso é outra coisa, mas pode haver projeto na tese. [...] 

Eu estive há muito tempo em Liège em uma banca de doutora-

do sobre as questões da arquitetura e do desenvolvimento sus-

tentável. Para os arquitetos e professores, não havia dúvida que 

deveria haver uma parte de projeto nessa tese, especialmente para 

propor soluções alternativas. Não se tratava de projetar um edifício, 

mas de analisar com os cálculos matemáticos mais sérios do mun-

do diversos modelos de fachada, e então de propor um outro para 

melhor resolver este ou aquele problema, por exemplo as trocas tér-

micas ou higrométricas. Não é o projeto do superedifício que resolve 

todos os problemas. Era um pedaço de projeto limitado sobre o qual, 

em determinado momento, vale a pena refletir. Isso se faz na Suíça, 

na Bélgica, em Turim, em Barcelona, sem a menor inquietação, 

sem a menor angústia, sem que isso impeça de ser inteligente. 

A ciência é vasta. Abramos! Abramos! Não me parece, portanto, 

difícil prever um ‘pedaço de projeto’ na tese de doutorado. Na mi-
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nha opinião, é porque se tem uma visão abstrata, idealizada e 

falsa do projeto de arquitetura que há quem se oponha à tese 

em Arquitetura. (PANERAI apud LENGEREAU, 2008, p. 121-122,  

tradução e grifo nossos)

As entrevistas com esses 14 destacados profissionais permitiram reunir 

“as garantias que afirmam em alto e bom som que a tese em arquitetura não 

seria um projeto de arquitetura nem poderia ser elaborada fora das prá-

ticas científicas devidamente reconhecidas e habilitadas”. (LENGEREAU, 

2008, p. 12, tradução nossa) Ou, como diria Dominique Rouillard (apud 

BOUDON, 2005, p. 38, tradução nossa) em outro momento, no âmbito da 

mesma discussão, “não se pode misturar e confundir o trabalho sintético 

do projeto e o trabalho analítico do doutorado, que correspondem a postu-

ras cognitivas muito diferentes”.

Jean-Claude Bignon (2005, p. 26-27, tradução nossa), em outra publi-

cação surgida no mesmo contexto, reflete sobre “o lugar do projeto” em 

uma tese de doutorado em Arquitetura, e parece desenvolver o argumento 

de Panerai:

Dizer que um projeto pode ser objeto de um aprofundamento 

parece óbvio. Dizer que esse aprofundamento constitui um tra-

balho de tese é outra coisa. E dizer que uma tese em Arquitetura 

não pode ser pensada sem integrar uma atividade de projeto é 

outra coisa.

Comecemos por notar que muitas das teses existentes no cam-

po da arquitetura não se relacionam com atividades de projeto. 

Já dissemos que isso provavelmente se deve às condições de 

sua produção. Mas é também a expressão da natureza de seus 

objetos de estudo que não induz necessariamente essa relação.  

O recurso ao projeto não é necessário numa tese que visa produ-

zir conhecimento na história da arquitetura, na tipomorfologia 

dos espaços ou nos ambientes arquitetônicos e urbanos.

O projeto, portanto, não é essencial para a realização de uma 

tese. Seria ele, consequentemente, excluído? Acreditamos que 

não, desde que observadas certas condições.
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Se as atividades de concepção cristalizadas na prática do projeto 

refletissem apenas a aplicação do saber-fazer adquirido, é óbvio 

que estaríamos fora do âmbito da própria pesquisa. A qualidade 

do que é produzido, a relevância da argumentação, bem como os 

talentos daquele que projeta não alteram nada neste caso.

Por outro lado, se o projeto se enquadra em um sistema de pro-

dução de conhecimento, então ele encontra legitimidade para 

estar presente em uma tese. De nossa parte, identificamos três 

situações em que a atividade de projeto interfere em diferentes 

graus em um sistema de conhecimento.

–A pesquisa sobre o projeto.

O conhecimento do projeto em geral, de seus mecanismos, de 

suas condições de emergência e produção... são potencialmente 

objetos de estudo a partir dos quais diferentes pontos de vista 

podem ser organizados (cognitivos, semióticos, sociológicos, 

históricos etc.).

–A pesquisa auxiliada pelo projeto.

Em um determinado campo do conhecimento, o projeto em um 

dispositivo experimental serve como um dispositivo de valida-

ção (simulação, experimentação pelo projeto...)

–A pesquisa pelo projeto.

O projeto é uma estrutura a partir da qual se produzem conhe-

cimentos. Por exemplo, um projeto experimental em escala 

real [...] com hipóteses explícitas, uma metodologia de moni-

toramento e um balanço que não se confunde com o resultado 

da produção (o objeto projetado) podem ser uma estrutura de 

produção de conhecimentos úteis e pertinentes em termos de 

pesquisa. Em todos esses casos identificados, não é tanto a ati-

vidade de projeto que constitui a tese, mas sua problematização 

e a forma como ela se insere em um sistema de produção de co-

nhecimentos. 
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Roberto Fernández (2011, p. 261-262, tradução nossa), ao se perguntar 

“em que medida uma pesquisa projetual pode ser a base de uma tese dou-

toral em Arquitetura”, observa:

Uma tese doutoral em Arquitetura tem que garantir em princípio 

duas coisas inerentes à sua própria definição como tal: tem que 

ter a forma da pesquisa e tem que possuir a substância do proje-

tual; uma espécie de pesquisa substantiva, adjetivada pelo pro-

jetual, na qual o substantivo é a condição-problema e o adjetivo 

é a condição-solução, com uma articulação ou acoplamento cuja 

condição de eficácia ou qualidade é precisamente a qualidade do 

projeto.

[...]

A forma de uma pesquisa – e portanto do modelo cognitivo de pro-

dução de teoria – contém sumariamente estes itens: tema, hi-

pótese a demonstrar (a rigor: se trata daquilo próprio do tema 

a descobrir ou transcender), revisão do estado da questão, ca-

suística – ou trabalho de campo –, síntese e propostas (que em 

geral são pro, meta ou paraprojetuais, mas que devem incluir as 

propostas especificamente projetuais).

A substância do projetual implica concentrar-se nas diferentes 

dimensões recém-assinaladas da forma da pesquisa, em seus 

aspectos direta ou indiretamente projetuais: um tema projetual 

(ver a agenda de temas), uma hipótese a demonstrar que pode 

assumir a característica de uma proposta projetual (ou metapro-

jetual), um estado da questão (referente a projetos anteriores), 

uma casuística definida como certa realização de projetos – por 

exemplo, tarefas projetuais realizadas em uma dimensão didá-

tica entendida como um laboratório ou banco de provas – e, fi-

nalmente, propostas projetuais.

Entre as experiências de pós-graduação em que o projeto arquitetônico 

é parte de uma tese de doutorado e que exemplificam a “pesquisa pelo pro-

jeto” de Bignon, podemos destacar o doutorado em Projeto Arquitetônico 
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(Architectural Design PhD) da Bartlett School of Architecture, em Londres, 

que “encoraja o desenvolvimento da pesquisa arquitetônica através 

da combinação entre projeto e escrita”. A tese de doutorado em Projeto 

Arquitetônico da Bartlett deve combinar “[...] um projeto e um texto de 

aproximadamente 60.000 palavras” que “[...] compartilhem um tema 

de pesquisa e uma relação produtiva. O projeto pode ser desenhado, fil-

mado, construído, ou fazer uso de qualquer mídia que seja apropriada”. 

(ARCHITECTURAL..., 2020, tradução nossa)

Restauração arquitetônica: pesquisa e 
projeto em retroalimentação contínua

Passaremos agora a refletir sobre uma categoria específica de projeto e sua 

relação com a pesquisa: o projeto de restauração arquitetônica. Giovanni 

Carbonara (2013), em um livro sintomaticamente intitulado A restauração 

não é conservação..., ressaltou que a restauração arquitetônica depende, 

necessariamente, de um projeto arquitetônico comprometido e funda-

mentado:

Todo ato de conservação e restauração, mesmo que realizado 

com as melhores intenções, altera e modifica. Induz modifica-

ções, frequentemente muito consistentes, mesmo aquelas dis-

posições inicialmente imateriais que dizem respeito, para um 

edifício antigo, à atribuição de funções (mesmo as mais brandas 

e compatíveis), ao cumprimento dos regulamentos de seguran-

ça, de instalações e de estrutura (basta pensar nos problemas de 

melhoria sísmica), as de acessibilidade (portanto, novamente, 

para o pleno gozo e fruição do monumento) e assim por diante. 

Em uma realidade complexa como a arquitetura, a resposta a es-

sas necessidades passa por um momento consciente de projeto, na 

medida em que se destina a fins conservativos e restaurativos, 

não abstratamente manipulativos ou reconfigurativos. Projeto 

medido, baseado no conhecimento profundo, inclusive material, do 

artefato, fortemente crítico e autocrítico, atento às razões da histó-
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ria e da preservação, porém sempre imprescindivelmente um ato de 

projeto destinado a traduzir-se tanto em realidade material quan-

to expressiva e figurativa, nem mais nem menos. Talvez com algo 

mais que deriva da responsabilidade adicional ligada à circuns-

tância de trabalhar em bens por definição únicos e irrepetíveis.

É um projeto que não é rotineiro, mas sim comprometido, difícil e 

verdadeiramente ‘especializado’, mas com suas raízes firmemen-

te plantadas no campo da arquitetura mais comumente entendida, 

não subdivisível em múltiplas competências profissionais nem 

redutível à sua simples soma. Pelo contrário, tal projeto deve ser 

fortemente unitário e pautado por um mesmo espírito crítico 

e criativo, ou seja, por uma capacidade de prefigurar, avaliar e 

perseguir, ainda que com os ajustes necessários, mesmo durante 

a construção, um resultado carregado de inegáveis implicações 

estéticas. (CARBONARA, 2013, p. 47, tradução e grifo nossos)

No mesmo texto, Carbonara (2013, p. 31-32, tradução nossa) cita 

Donatella Fiorani, para quem 

[...] na restauração subsiste a ‘necessidade de realizar uma sín-

tese válida entre uma atividade de natureza ‘analítica’, com 

forte conteúdo filológico e científico, e uma operação mais 

abertamente propositiva, sujeita a diferentes avaliações críti-

cas. Ambos os componentes, para se tornarem eficazes, devem 

ser totalmente incorporados na atividade do projeto’: portanto, 

‘a contínua e muda ‘alimentação’ entre a pesquisa e o projeto’; 

‘o processo indutivo, certamente preparatório para a fase pre-

liminar do projeto, nunca pode ser considerado efetivamente 

concluído e continua na elaboração final e executiva da obra, du-

rante a construção e, às vezes, até com monitoramento posterior 

à intervenção’ [...].

Laura Gioeni (2006, p. 139-140, tradução nossa) defende que, hoje, 

“Longe de constituir-se em disciplina de estatuto unitário, a restaura-

ção nos parece, portanto, uma constelação discursiva na qual coexistem 

enunciados dispersos e heterogêneos”, como um “espaço de múltiplos 
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dissensos”. No caso específico da restauração da arquitetura moderna, a 

situação não poderia ser diferente: a discussão sobre quais princípios de-

veriam fundamentar o projeto é ampla, recente e complexa. 

Por exemplo, David Rivera, professor da Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, relativiza a importância da autenticidade material 

das obras arquitetônicas modernas e defende a sua reconstrução sempre 

que se encontrem descaracterizadas: 

Existem diversas razões pelas quais a arquitetura funcionalista 

se restaura por completo em estilo e retrocede graças ao traba-

lho dos restauradores até o que se acostumou a chamar de year 

of significance, não é o objeto em si mesmo o que interessa ao 

restaurador e sim a potência, o engenho e a energia que o ob-

jeto possuía no ano em que se acabou sua construção, logo an-

tes de sofrer qualquer transformação e mesmo antes de chegar a 

cumprir sua verdadeira função. Ao estabelecer de maneira muito 

clara, e frequentemente polêmica, certamente, esse ano de signi-

ficância, os restauradores do patrimônio arquitetônico moderno 

nos transmitem uma mensagem adicional, complementar à an-

terior, e que não deve ser perdida nas entrelinhas: não é o bom 

resultado desta arquitetura o que nos interessa realmente; não é 

sua qualidade construtiva; não é sua economia nem seu compro-

misso social e nem sequer sua influência sobre obras posteriores. 

Dito de outra maneira: não é seu caráter possível de modelo o que 

justifica o esforço do estudo e da conservação das grandes obras 

do Movimento Moderno, mas o modo com que se expressam in-

tenções e sensibilidades das que hoje não nos sentimos mais ca-

pazes. (RIVERA, 2012, p. 216, tradução nossa)

Já em 1984, Marco Dezzi Bardeschi, professor catedrático de restaura-

ção arquitetônica do Politécnico de Milão e principal referência da vertente 

teoria da conservação integral, publicara um artigo criticando as inter-

venções supostamente restaurativas conduzidas em obras paradigmáti-

cas da arquitetura moderna, como a Weissenhofsiedlung em Stuttgart, a 

Bauhaus em Dessau e a Villa Savoye, nas quais “o restauro é somente um 

pretexto para forçar o existente e perseguir, às custas da cultura material 
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sobre a qual repousa a autenticidade da construção, a reintegração de uma 

imagem de afeição”. (DEZZI; BARDESCHI, 2009, p. 264, tradução nossa)

Simona Salvo, professora da Universidade de Roma La Sapienza, ainda 

que fundamentada em outra vertente teórica – o restauro crítico de Cesare 

Brandi –, compartilha com Dezzi Bardeschi o rechaço à reconstrução:

Reagir ao declínio físico refazendo sem meios-termos ou então 

resignar-se à perda da obra não significa de fato salvar o seu sig-

nificado, mas traí-lo, significa adotar uma abordagem superfi-

cial e inconsciente, assim como perseguir o respeito ao design 

e à ideia intencionando de tal modo respeitar a autenticidade 

significa anular o caráter primordial da arquitetura moderna.  

A expressão física da obra contemporânea representa uma con-

dição intrínseca que não tem de ser aproveitada em sentido prá-

tico como obstáculo, mas como essência da sua expressividade e 

criatividade que deve ser, portanto, protegida, ainda mais se se 

tratarem dos assim chamados ‘erros construtivos’. Reconhecer 

o papel expressivo da matéria como testemunha e lugar da ‘epi-

fania’ da imagem, teria dito Cesare Brandi, constitui portanto o 

ato fundador de uma correta compreensão crítica da obra, assim 

como respeitar-lhe a autenticidade material como princípio que 

solda a dimensão histórica ao plano estético e semântico que en-

carna a intervenção na rotina do restauro. (SALVO, 2016, p. 26, 

tradução nossa)

Não há, portanto, consenso nos debates internacionais sobre quais cri-

térios devem orientar a restauração do patrimônio arquitetônico moderno, 

ainda que, desde as primeiras experiências relevantes, como a restaura-

ção da Villa Savoye, em Poissy, nos arredores de Paris, conduzida por Jean 

Dubuisson entre 1964 e 1967, as experiências práticas tenham privilegiado 

o que os italianos chamam de ripristino, isto é a recuperação rigorosa da 

configuração original da edificação, não importando o quanto ela estivesse 

arruinada, descaracterizada ou lacunar no momento da intervenção.

Com relação à restauração da arquitetura moderna no Brasil, desta-

camos a dissertação de mestrado de Cezar Chamusca Assmar Filho, in-

titulada Intervenções contemporâneas na arquitetura moderna brasileira: 
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conceitos, abordagens e desafios (2018), defendida junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Faufba) sob a minha orien-

tação, com coorientação da Prof.ª Dr.ª Naia Alban Suarez. 

Em sua dissertação, Assmar Filho (2018, p. 8) busca entender

[...] conceitos das teorias contemporâneas da conservação e da 

restauração e a sua aplicação e compatibilidade com as interven-

ções da arquitetura moderna, considerando suas peculiaridades, 

abordagens e desafios, e verificando de qual maneira esses de-

safios são solucionados pelos profissionais de restauração nos 

estudos de Caso.

Como estudos de caso, Assmar Filho escolheu três projetos de res-

tauração arquitetônica executados recentemente no Brasil em edifícios 

individualmente tombados: o da residência que pertenceu ao ex-presi-

dente Juscelino Kubitschek, às margens da Lagoa da Pampulha, em Belo 

Horizonte, restaurada entre 2008 e 2013; o do Conjunto Habitacional 

Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido como Pedregulho, no Rio 

de Janeiro, executado entre 2004 e 2015; e o do edifício do Instituto de 

Arquitetos do Brasil, departamento de São Paulo (IAB-SP), cuja primeira 

etapa foi executada em 2016. Esses projetos foram analisados “[...] com 

base nos princípios mais difundidos das teorias da conservação e da res-

tauração [...]: mínima intervenção, distinguibilidade, reversibilidade, 

compatibilidade de técnicas e materiais, além da utilidade e curadoria”. 

(ASSMAR FILHO, 2018, p. 187)

A dissertação de Assmar Filho, desenvolvida e defendida no âmbito de 

um mestrado acadêmico, tem o relevante mérito de tentar estabelecer um 

método de análise e valoração das intervenções projetuais restaurativas 

em edifícios modernos dotados de valores culturais a partir de exemplos 

brasileiros. Estamos aqui, portanto, no campo da pesquisa sobre projeto, 

e não da pesquisa pelo projeto, entendidas como duas formas distintas de 

proceder à pesquisa em projeto na pós-graduação, como bem diferenciou 

Edson Mahfuz (2007, p. 432). O primeiro corresponderia:
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[...] às chamadas teses e dissertações projetuais, cujo propósito 

específico é revelar procedimentos de projeto em suas minúcias, 

e que têm resultados importantíssimos pois fornecem material 

fundamental para a instrumentação de quem pratica. Nesse tipo 

de pesquisa, algum novo conhecimento é gerado ou revelado, 

mas em geral trata-se de sistematizar conhecimentos existen-

tes que, pela sua dispersão, não estavam acessíveis e, por isso, 

eram pouco utilizados. Esse aspecto da pesquisa, o da geração 

de conhecimento utilizável, é importantíssimo em nossa área. 

Sendo a arquitetura uma ciência social aplicada, não podemos 

nos dar ao luxo de perder tempo com pesquisas inconseqüentes. 

(MAHFUZ, 2007, p. 432)

O segundo tipo, por sua vez, “parece ser o tipo de trabalho de conclu-

são mais adequado para mestrados profissionalizantes em arquitetura ou 

urbanismo” e corresponderia a

[...] dissertações que envolvessem a realização de projetos, o que 

ainda não é comum em nossos programas de pós-graduação. 

Nesse caso, o projeto não constituiria o trabalho final de conclu-

são, mas seria uma peça de um conjunto em que estariam pre-

sentes a sua contextualização, o estabelecimento de objetivos e 

uma reflexão aprofundada acerca de como ele responde aos seus 

condicionantes e objetivos. (MAHFUZ, 2007, p. 432)

Este último é o caso das dissertações defendidas no Mestrado Profis-

sional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos 

(MP-Cecre) da Faufba.

Pesquisa pelo projeto no campo da 
restauração arquitetônica: a experiência 
do MP-Cecre

A experiência do MP-Cecre/Faufba se aproxima desse segundo tipo de 

pesquisa em projeto identificado por Mahfuz, que doravante chamaremos 
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de pesquisa pelo projeto. O MP-Cecre é o resultado da transformação, a 

partir de 2009, do Curso de Especialização em Conservação e Restauração 

de Monumentos e Conjuntos Históricos (Cecre), criado em 1974 na 

Universidade de São Paulo (USP) e há quase 40 anos sediado na Faufba, em 

Salvador, após a realização de edições em Recife, pela Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), em 1976; e em Belo Horizonte, pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1978. A realização da quarta edição do 

Cecre, no biênio 1981-1982, marcou a sua instalação definitiva na Faufba 

e consolidou o caráter internacional do curso, que contou, desde o iní-

cio, com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (Unesco), que considera o Cecre um dos mais importantes pro-

gramas mundiais para a capacitação de técnicos na área de preservação de 

bens culturais. O reconhecimento nacional e internacional do Cecre tem 

atraído profissionais de todas as regiões do Brasil e de outros 22 países da 

América Latina, África e Europa.

O principal mérito do Cecre é que ele não se concentra apenas em um 

dos aspectos da formação na conservação e restauração do patrimônio edi-

ficado: o curso se estrutura em um tripé formado pela prática projetual, 

através de um ateliê de projeto de restauro; pelas discussões conceituais e 

teóricas, associadas à pesquisa histórica; e pelo aprendizado e investigação 

de base tecnológica. Assim, a dissertação que os mestrandos do MP-Cecre 

devem apresentar ao final dos dois anos do curso inclui investigação his-

tórica sobre o objeto de trabalho, levantamento cadastral, mapeamento 

de danos e diagnóstico aprofundado do objeto de intervenção, definição 

das bases conceituais sobre as quais se fundamenta a intervenção propos-

ta pelo candidato e elaboração de um projeto de conservação/restauração 

para o monumento ou sítio histórico escolhido. 

Apresentarei brevemente duas dissertações defendidas e aprovadas 

nos últimos anos no MP-Cecre e de cuja orientação participei diretamen-

te. Essas dissertações podem ser consideradas representativas da pesquisa 

pelo projeto, que “encoraja o desenvolvimento da pesquisa arquitetônica 

através da combinação entre projeto e escrita”, como ocorre no já cita-

do doutorado em Projeto Arquitetônico da Bartlett. (ARCHITECTURAL..., 
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2020) Ademais, as duas dissertações compartilham a especificidade de 

propor intervenções arquitetônicas em edifícios significativos da arquite-

tura moderna baiana e brasileira. 

A dissertação de Raquel Neimann da Cunha Freire (2015)4 tem como 

objeto de análise e intervenção projetual o edifício construído para abrigar 

a primeira estação rodoviária de Salvador, projetada pelos dois mais im-

portantes arquitetos locais do século XX, Diógenes Rebouças e Assis Reis, 

e inaugurada em março de 1963, após apenas 11 meses de obra (Figura 1). 

Apesar de seu arrojo técnico – foi a primeira edificação erguida em con-

creto protendido no estado da Bahia – e sua arquitetura inovadora, a esta-

ção rodoviária perdeu seu uso original em 1974, após tão somente 11 anos 

de funcionamento, e desde então vem abrigando em parte da sua estrutura 

um mercado de abastecimento, assim como vem sendo descaracterizada e 

se deteriorando fisicamente, com destaque para a degradação da estrutura 

de concreto, que necessita de reforços e apresenta fissuras, trincas, des-

placamento, exposição e oxidação de armaduras, carbonatação e eflores-

cência salina (Figura 2).

O mercado de gêneros alimentícios que o edifício abriga há mais de 40 

anos é mantido no projeto de Freire. As soluções técnicas para reverter a 

degradação da estrutura de concreto são identificadas por Freire (2015,  

p. 136), com destaque para

[...] a aplicação de fibra de carbono, método que utiliza mantas 

ou laminados de material compósito polimérico, aumentando 

bastante a resistência (seja à tração, compressão, flexão, cisa-

lhamento, etc.) do concreto armado, sem gerar novas cargas 

sobre a estrutura nem interferir na sua espessura, moldando-se 

flexivelmente às suas formas.

4 Orientada por mim, tendo como coorientadora a Prof.ª Mariely Cabral de Santana, a disserta-
ção de Freire é estruturada em três volumes: o primeiro, com 239 páginas, “corresponde aos 
textos ilustrados que identificam, contextualizam, caracterizam e analisam o objeto, emba-
sando, justificando e explicando o projeto arquitetônico de intervenção”; o segundo, com 141 
páginas, “guarda os registros iconográficos e fotográficos”; o terceiro volume, por fim, “com-
preende as peças gráficas, com desenhos relativos às etapas de levantamento cadastral, 
diagnóstico e proposição projetual”, num total de 38 pranchas, sendo 26 do levantamento e 
diagnóstico e 12 da proposta de intervenção. 
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Figura 1 – Vista externa da Estação Rodoviária, logo após sua inauguração
Fonte: Centro de Documentação e Referência Odebrecht.

Figura 2 – Vista do edifício da antiga Estação Rodoviária em 2015
Fonte: Google Earth.
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No que se refere à restauração da espacialidade interna da edificação, 

cuja leitura encontra-se comprometida por uma série de pequenas e equi-

vocadas intervenções, a proposta de Freire (2015, p. 192) consiste no res-

tabelecimento da “articulação entre os níveis, originalmente realizada por 

meio de duas escadas anexas ao mezanino e duas rampas semienterradas 

para acesso dos passageiros às plataformas de embarque e desembarque”:

[...] as rampas, até então tamponadas, são recuperadas e in-

corporadas ao funcionamento do edifício; uma escada metálica 

[...] é projetada para preencher a ausência corpórea deixada pela 

antiga escada principal, mais ao centro da Estação. Do estacio-

namento, pares de escadas e rampas conduzem ao térreo; um 

elevador e outra escada levam ao primeiro pavimento. As ram-

pas da praça completam a circulação vertical do conjunto, uma 

vez que agora comportam pessoas no lugar de ônibus. (FREIRE, 

2015, p. 192) (Figura 3)

O pavimento térreo passa a abrigar a loja de hortifrutigranjeiros, cujas 

“[...] divisórias, de piso a teto, são painéis em aço corten perfurado, cujas 

dimensões são pensadas para restringir um possível furto de mercadorias, 

mas permitir a passagem de luz, estabelecendo não um muro, mas uma 

interface fluida, mutável pelos raios de sol e pela iluminação artificial ade-

quada”. (FREIRE, 2015, p. 192) (Figura 4) A escolha desses painéis baseou-

-se no entendimento, por Freire (2015, p. 190), de que

Transparência e permeabilidade são o mote principal desta in-

tervenção. Todos os elementos de projeto são constituídos e 

dispostos de maneira a garantir a unidade do todo, reforçan-

do as qualidades do bem restaurado, fortalecendo suas rela-

ções umbilicais entre estrutura e espaço, construção e vazio. 

Simultaneamente são, em material, forma e técnica, expressões 

projetuais assumidamente contemporâneas [...].

Por fim, na fachada sudeste, na qual originalmente havia uma esqua-

dria em fita, vedada em 1974, e cujos volumes são revestidos com azule-

jos do ceramista alemão Udo Knoff, Freire (2015, p. 199), “Entendendo a 
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Figura 3 – Proposta de Raquel Freire para o interior do edifício da antiga Estação Rodoviária, 
destacando-se a nova escada metálica, próxima ao centro do edifício e à loja do Hort-Frut Feirão, com 
seus painéis perfurados
Fonte: Freire (2015).

Figura 4 – Proposta de Raquel Freire para o volume em balanço do mezanino do edifício da antiga 
Estação Rodoviária; observe-se a gradação dos painéis em corten, fechando-se à medida que se 
aproximam do rasgo da fachada sudeste (à esquerda)
Fonte: Freire (2015).
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necessidade da demarcação da individualidade dos elementos de cada pa-

vimento e de uma espécie de pano de fundo para os azulejos”, propõe:

[...] a reabertura do vão das esquadrias, pelo qual se verá, como 

pano de fundo para a superfície de azulejos, a parte superior dos 

painéis de aço corten que vedam a loja do ‘Hort-frut Feirão’ e re-

vestem o interior da referida parede [...]. Esses painéis, diferen-

temente daqueles que envolvem as lojas já citadas, são maciços, 

gerados a partir da gradual diminuição dos orifícios, resultando 

numa superfície que sussurra frente à eloquência exuberante da 

restaurada (porque liberta de camadas de tinta e de lacunas) ce-

râmica azul e branca [...]. (FREIRE, 2015, p. 199) (Figura 5)

Quanto aos guarda-corpos, uma vez que os originais não sobreviveram 

à má gestão da edificação nas últimas décadas, “são propostos também 

em aço corten”, como “releitura daqueles de 1963” (Figura 6). Por sua vez, 

uma tabeira “[...] em aço corten na tonalidade cinza próxima a do concreto 

é proposta como arremate para ser fixada ao topo das vigas longitudinais”:

A ausência de elemento semelhante que, à época da inauguração, 

era aparentemente constituído por chapas metálicas, dá uma 

aparência inconclusa à cobertura, recorrentemente interrompi-

da pela fragmentação visual das vigas de bordo. O acabamento, 

então, corrobora na limpidez da finalização, linear e contínua 

como merece ser. (FREIRE, 2015, p. 200-201)

Freire (2015, p. 185) compreende que seu “objeto abarca também de-

mandas urbanas, funcionais e sociais. Intervir no edifício implica, ne-

cessária e obrigatoriamente, repensar essa fração de espaço citadino, sua 

ocupação, suas funções, sua imagem, seus fluxos e dinâmicas”:

Inserido num ‘lote’ de cerca de 17.000m², o edifício foi conce-

bido como protagonista, monumental em termos técnicos e 

plásticos, em arrojo, dimensões e espacialidade que o faziam 

ponto nodal absoluto. Aberto para o entorno, agenciava simul-

taneamente o interno e o externo, as relações entre construído 

e natural (dado o ambiente de então ainda pouco antropizado/ 

urbanizado), entre cidade e bairro. 
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Figura 5 – Proposta de Raquel Freire para a fachada sudeste do edifício da antiga Estação Rodoviária, 
com a reabertura do vão das esquadrias tamponado em 1974, a preservação do painel de azulejos no 
restante do volume em balanço e o trecho superior dos painéis de aço corten, que vedam a loja do 
Hort-Frut Feirão e revestem o interior da referida parede
Fonte: Freire (2015).

Figura 6 – Proposta de Raquel Freire para o interior do edifício da antiga Estação Rodoviária, com 
a restauração da permeabilidade espacial na área de pé-direito duplo onde ficará a feira e os novos 
guarda-corpos em aço corten, como uma releitura dos originais destruídos
Fonte: Freire (2015).
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A solução encontrada por Freire para restaurar o edifício em sua di-

mensão urbana passa pela “remoção dos acréscimos espúrios e o deslo-

camento da Rua Cônego Pereira” como “primeiro gesto projetual para a 

retomada de uma espacialidade que se encontra atrofiada”:

[...] recuperando-se o recuo ao redor dessa arquitetura moderna, 

garante-se o destaque e o protagonismo permitidos pelo espa-

ço para sua apreciação; mais permeável aos olhos, melhora-se a 

imagem do edifício dentro da cidade, a sua relação de pertenci-

mento associada à sua visualização e participação dentro da di-

nâmica urbana e no cotidiano da população [...].

[...] para evitar futuros ‘puxadinhos’ e consolidar os limites do 

terreno da Estação, propõe-se o projeto de quatro praças [...] ao 

redor do edifício que, abraçando-o, reforçam seu caráter públi-

co e, simultaneamente, suprem uma carência por áreas verdes e 

espaços de lazer existente na região das Sete Portas. 

[...] Com jardins, ciclovia, bowls para skate e quadra poliesporti-

va, esse ‘oásis’ em meio a tanto asfalto e concreto incentiva a sua 

identificação como patrimônio merecedor de preservação, atenção 

e cuidado, com direito a uma presença efetiva no cotidiano dos ci-

dadãos soteropolitanos. (FREIRE, 2015, p. 186-188) (Figuras 7 e 8)

Em 2019, quatro anos após a defesa da dissertação de Freire, o edifício da 

antiga Estação Rodoviária passou por uma agressiva intervenção promo-

vida pelo Governo do Estado da Bahia, que, sob o pretexto de modernizá-lo 

para continuar abrigando um mercado de produtos alimentícios, demoliu 

o balanço do mezanino de concreto e produziu “[...] um arremedo de si-

metria que jamais foi desejado para o edifício nem existiu, o que demons-

tra claramente o desconhecimento do valor dessa obra” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 2019, p. 1-2), além de destruir o painel de azulejos 

de Udo Knoff (Figuras 9 e 10). A intervenção, contrária em todos os seus 

pressupostos àquela concebida por Freire, foi objeto de moção de repúdio 

firmada conjuntamente pelo MP-Cecre/Faufba, pelo PPGAU/Faufba e pelo 

Núcleo para a Documentação e Preservação de Edifícios, Sítios e Bairros do 

Movimento Moderno (Docomomo) Bahia-Sergipe. 
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Figura 7 – Proposta de Raquel Freire para o entorno do edifício da antiga Estação Rodoviária, com 
a remoção dos acréscimos espúrios, o deslocamento da Rua Cônego Pereira e a criação de quatro 
praças ao redor do edifício, de modo a garantir o seu protagonismo espacial
Fonte: Freire (2015).

Figura 8 – Proposta de Raquel Freire para a recuperação do protagonismo espacial do edifício da 
antiga Estação Rodoviária
Fonte: Freire (2015).
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Figura 9 – Vista da fachada sudeste do edifício da antiga Estação Rodoviária na década de 1990, 
destacando-se, em vermelho, o volume em balanço do mezanino de concreto, que em 1974 foi vedado 
e revestido com azulejos de Udo Knoff
Fonte: adaptada por Raquel Freire a partir de fotografia do Acervo do Núcleo Docomomo BA-SE.

Figura 10 – Vista da fachada sudeste do edifício da antiga Estação Rodoviária em dezembro de 2019, 
logo após a demolição do volume em balanço do mezanino em concreto
Fonte: produzida por Raquel Freire (2019).
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A dissertação de Gabriela Sales Otremba (2020),5 por sua vez, tem 

como objeto de análise e intervenção projetual o antigo Hospital Santa 

Terezinha, em Salvador, atual Hospital Especializado Octávio Mangabeira, 

no bairro Pau Miúdo, em Salvador. Construído pela Odebrecht entre 1937 e 

1942, é um dos principais exemplares da primeira fase da arquitetura mo-

derna brasileira e uma das duas únicas obras baianas incluídas na expo-

sição Brazil Builds: Architecture New and Old, promovida pelo Museu de 

Arte Moderna de Nova York em 1943, e no seu respectivo catálogo, primei-

ra publicação dedicada a registrar e apresentar ao público internacional a 

arquitetura moderna brasileira (Figura 11).

O Hospital Santa Terezinha encontra-se atualmente bastante des-

caracterizado (Figura 12), e o projeto elaborado por Otremba (2020, p. 

8) “tem por objetivo resgatar seus valores arquitetônicos e atualizá-lo 

de acordo com as contemporâneas exigências técnicas do tratamento de 

doenças respiratórias, levando em consideração também o valor de re-

ferência que esse centro de saúde representa para a população que dele 

depende”. Trata-se, portanto, de “conciliar a restauração dos valores ar-

quitetônicos modernos” do hospital 

com a atualização dos ambientes de acordo com as normas hos-

pitalares vigentes, entendendo que a prioridade é o conforto 

dos usuários do hospital, mas que há elementos dos quais não 

é possível prescindir enquanto entendemos o Santa Terezinha 

como importante exemplar da arquitetura sanatorial brasileira. 

(OTREMBA, 2020, p. 178)

O paradigma mundial da restauração da arquitetura hospitalar moder-

na é a intervenção realizada entre 1995 e 2010 no Sanatório Zonnestraal, 

5 Orientada pelo Prof. Dr. Paulo Ormindo de Azevedo, tendo coorientação minha, a dissertação 
de Otremba é estruturada em três volumes: o primeiro, com 209 páginas, corresponde ao 
“texto que ampara o desenvolvimento do trabalho prático realizado”; o segundo, com 475 
páginas, é formado pelas “fichas iconográficas e fotográficas contendo as imagens e respec-
tivas informações coletadas a respeito do objeto de estudo”; e o terceiro “contém todas as 
peças gráficas produzidas, referentes ao levantamento cadastral, ao mapeamento de danos 
e ao projeto de intervenção”, num total de 40 pranchas, sendo 14 do levantamento cadastral, 
8 do mapeamento de danos e 18 do projeto de intervenção. 
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Figura 11 – Vista da fachada principal do Hospital Santa Terezinha logo após sua inauguração
Fonte: Centro de Documentação e Referência Odebrecht.

Figura 12 – Vista atual de trecho da fachada principal do Hospital Santa Terezinha, destacando-se os 
fechamentos nos solários do térreo e do primeiro pavimento da ala norte, que comprometem a leitura 
da edificação
Fonte: produzida por Gabriela Otremba (2018).
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em Hilversum, na Holanda, que havia sido inaugurado em 1931. A res-

tauração começou a ser concebida ainda na década de 1980 e “está dire-

tamente relacionada à criação, em 1988, de um movimento internacional 

voltado a salvar grandes obras da arquitetura moderna: o DOCOMOMO”. 

Rapidamente, a restauração de Zonnestraal se tornou “exemplo icônico 

monumental usado como modelo para o estudo sobre como salvar edifícios 

modernos” (WORLD MONUMENTS FUND, 2010, p. 10, tradução nossa):

O sanatório, projetado com materiais e soluções construtivas 

pouco duráveis, uma vez que se sabia que a tuberculose seria 

logo debelada, foi abandonado e em parte readaptado às exigên-

cias de um moderno hospital, com a modificação do seu aspecto 

distributivo e a reconstrução de partes significativas. Após anos 

de pesquisas, [...] um grupo de técnicos da TU Delft coordenado 

por H.J. Henket e W. De Jonge devolveu ao complexo seu aspec-

to original. Segundo os autores, para conservar o significado da 

obra, a intervenção deveria reconhecer a sua natureza efêmera 

e, ainda que ao custo de renunciar à consistência material au-

têntica, só poderia consistir na recuperação da imagem original 

e na reprodução de cada detalhe, das soluções construtivas aos 

acabamentos internos, dos sistemas de instalações àqueles es-

truturais, do uso dos materiais ao aspecto cromático das super-

fícies, mesmo que inventando soluções projetuais melhores ou 

corretivas. (SALVO, 2016, p. 39, tradução nossa)

A proposta de intervenção de Otremba vai na direção contrária àquela 

adotada em Zonnestraal: por um lado, manter o uso primitivo do Hospital 

Santa Terezinha como unidade dedicada ao tratamento de doenças respi-

ratórias; por outro, recuperar seus valores arquitetônicos, comprometi-

dos por intervenções equivocadas, sem comprometer a sua autenticidade 

material. O que Otremba (2020, p. 66-67) propõe é resgatar valores como 

a “clareza volumétrica resultante do escalonamento das varandas e das 

extremidades arredondadas” e a “forte presença de linhas horizontais e 

quase completa ausência de ornamentação [...]” sem abrir mão do respeito 

aos materiais originais e ao caráter documental do edifício.
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Em 2018, quando Otremba iniciava as pesquisas relacionadas ao objeto 

da sua dissertação de mestrado, circulavam entre os funcionários do hos-

pital notícias sobre a sua privatização ou fechamento; em julho daquele 

ano, o titular da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, proprietária e ges-

tora do Heom, divulgou em sua página pessoal no Facebook uma nota ne-

gando o fechamento do hospital e apresentando imagens do projeto então 

proposto para a sua “modernização” (Figura 13). Segundo Otremba (2020,  

p. 93-95),

A proposta é que todos os solários sejam fechados com vidro es-

pelhado, e os balcões revestidos com chapas de alumínio com-

posto (ou material similar), gerando um bloco único, que desfaz 

o jogo de luz e sombra existente pelo avanço dos solários em ba-

lanço. A integração entre interior e exterior e a maximização do 

aproveitamento de luz e ventilação naturais serão eliminados, e 

se perderá completamente a possibilidade de leitura da horizon-

talidade reforçada pelos balcões, tão cara ao edifício original.

Além disso, as imagens da proposta para o interior do edifício 

[...] mostram que há a intenção de demolir as paredes internas 

que hoje separam as enfermarias, até hoje distribuídas de ma-

neira muito aproximada à original (com exceção da área corres-

pondente à Unidade de Tratamento Intensivo, em que algumas 

enfermarias foram integradas para criação dos leitos contínuos) 

e criar grandes salões com divisórias móveis, descaracterizando 

irreversivelmente sua tipologia.

[...]

O projeto de reforma divulgado mostra que não há sensibilidade 

por parte dos responsáveis em fazer uma adaptação que atuali-

ze as dependências do hospital às atuais demandas dos avanços 

da medicina sem prescindir das características que tornam essa 

arquitetura emblemática: não se reconhecem seus principais va-

lores, que são representados principalmente pela clareza volu-

métrica, pelos enormes solários em balanço – testemunhos do 

grande avanço tecnológico de sua construção – e pela eficiência 

em aproveitar ao máximo a ventilação e insolejamento.
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Figura 13 – Perspectiva externa da proposta da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para a 
reforma do Hospital Especializado Octávio Mangabeira
Fonte: Villas-Boas (2018).

Assim como Freire, Otremba fundamenta seu projeto de intervenção 

na teoria do restauro crítico-conservativo italiana e nos escritos de seu 

principal pensador na atualidade, Giovanni Carbonara, distanciando-se 

seja da reconstrução conduzida em Zonnestraal, seja do desprezo pelos 

valores arquitetônicos do edifício, expresso na proposta de “moderniza-

ção” apresentada pelo governo do estado. 

O projeto de Otremba busca organizar a relação e, especialmente, as 

conexões entre os diversos pavilhões construídos, ao longo de quase 80 

anos, no terreno do sanatório e que compõem, hoje, um amplo comple-

xo hospitalar. Para tanto, propõe “a demolição das diversas ampliações 

e pequenos blocos que foram construídos ao longo dos anos de maneira 

desordenada”:
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A [...] perda de área hospitalar de aproximadamente 1700m2 [...] 

deverá ser compensada – e mesmo ampliada – pela construção 

de um novo anexo, que possibilitará a reorganização do com-

plexo hospitalar, a liberação das imediações do Hospital Santa 

Terezinha – recuperando parte do aspecto monumental da sua 

implantação – e a instalação de usos que demandam espaços 

altamente especializados, que, atualmente instalados no sana-

tório, comprometem sua configuração espacial e deverão, por-

tanto, ser transferidos – são eles o centro cirúrgico, a unidade de 

tratamento intensivo, a radiografia, a tomografia, por exemplo. 

(OTREMBA, 2020, p. 178-179)

O novo anexo, “conectado diretamente ao hospital por meio da área 

central” do Hospital Santa Terezinha, possui, como este, cinco pavimentos, 

e “suas dimensões são semelhantes à do bloco prismático central”. Além 

desse bloco central, duas novas torres de circulação vertical serão instaladas 

nas extremidades dos blocos prismáticos das alas sul e norte do hospital:

A decisão sobre a volumetria do novo anexo, bem como sobre sua 

localização, partiu do entendimento de que, além da necessida-

de de que os novos usos estivessem diretamente relacionados 

àqueles localizados dentro do edifício original, era fundamental 

dar destaque à tipologia do sanatório, em que três blocos pris-

máticos se conectam ao monobloco principal, organizando-se 

em ‘E’. Assim, apesar da proximidade, as novas torres instala-

das localizam-se a certa distância dos volumes originais e em tal 

materialidade que permitem clara distinção entre o que é novo 

e o que é antigo. (OTREMBA, 2020, p. 182-183) (Figuras 14 e 15)

O aspecto mais delicado e debatido da proposta de Otremba (2020,  

p. 187-188) é a restauração dos solários, que “são os elementos mais em-

blemáticos na composição arquitetônica do Hospital Santa Terezinha”, 

pois “representam integração entre o interior e o exterior, maximização 

do aproveitamento da luz e ventilação naturais, e geram efeito de sombras 

por meio dos balanços em cada pavimento que reforçam a horizontalida-

de da volumetria”. Esses solários encontram-se, atualmente, fechados em 

diversos pontos, comprometendo a compreensão dos traços modernos do 
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Figura 14 – Proposta de Gabriela Otremba para o Hospital Especializado Octávio Mangabeira, vendo-
-se em primeiro plano, à direita, o novo bloco central; à esquerda, uma das duas novas torres de 
circulação vertical; e em segundo plano o edifício do antigo Hospital Santa Terezinha
Fonte: Otremba (2020).

Figura 15 – Proposta de Gabriela Otremba para o Hospital Especializado Octávio Mangabeira, vendo-
-se em primeiro plano, à esquerda, o novo bloco central; à direita, uma das duas novas torres de 
circulação vertical; e em segundo plano o edifício do antigo Hospital Santa Terezinha
Fonte: Otremba (2020).
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edifício, e o já citado projeto da Secretaria de Saúde, ao propor o envelo-

pamento do edifício com chapas de alumínio composto e painéis de vidro, 

eliminaria de forma completa e definitiva a sua leitura. 

Mesmo compreendendo que “uma atitude restaurativa prioritária se 

impõe” com relação aos solários – a de “reabrir todos os trechos onde fo-

ram feitos fechamentos indevidos” –, Otremba (2020, p.  188-189) pondera 

que “não se pode deixar de levar em conta o fato de que, proporcional-

mente, os solários ocupam uma área muito grande do hospital (aproxima-

damente 1150 m2), e já não têm mais o propósito que tinham quando foram 

construídos”. Tal situação coloca o seguinte dilema: “ao mesmo tempo em 

que os solários são os elementos mais expressivos dessa arquitetura, tor-

naram-se áreas subutilizadas, em um hospital que demanda atualizações 

que podem, em alguns casos, necessitar de mais área”. 

Observando a exigência, pelas normas em vigor, de que haja um sa-

nitário a cada uma ou duas enfermarias; considerando que atualmente as 

enfermarias do primeiro e do segundo pavimento não possuem banheiros, 

e aqueles existentes nas enfermarias do terceiro e quarto pavimentos não 

atendem às dimensões mínimas exigidas; e após avaliar que, “Se fossem 

instalados sanitários nas enfermarias mantendo suas dimensões atuais 

haveria uma expressiva redução no número de leitos” (OTREMBA, 2020, 

p. 189) no hospital, Otremba (2020, p. 189) optou por “ampliar as enfer-

marias em uma área correspondente àquela que será perdida por causa da 

instalação dos banheiros, avançando um pouco sobre os solários”. 

Após diversos estudos e simulações para avaliar “o quanto era possível 

avançar e qual seria o material ideal a ser utilizado para que a horizontali-

dade gerada pela sombra das varandas em balanço fosse mantida, alteran-

do minimamente a mais importante característica da fachada principal, e 

permitindo a ampliação do número de leitos nas enfermarias”, Otremba 

(2020, p. 189) optou por “instalar os banheiros na zona oposta às varan-

das, para que fosse possível aproveitar a infraestrutura existente e para 

evitar a abertura de muitos vãos de esquadria na nova fachada”, e reduziu 

a profundidade dos solários de três para dois metros, criando uma nova 

fachada com placas de fibrocimento (Figura 16).
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Figura 16 – Proposta de Gabriela Otremba para a restauração dos solários da fachada principal, 
com sua profundidade reduzida de três para dois metros, obtida através da utilização de placas de 
fibrocimento (em cinza)
Fonte: Otremba (2020).

Assim como no projeto de Freire para a antiga Estação Rodoviária, 

Otremba compreende que a restauração do Hospital Santa Terezinha deve 

necessariamente contemplar a restauração da sua ambiência. Assim, a 

proposta contempla também a reorganização das vias de acesso às ime-

diações hospitalares, a construção de uma garagem subterrânea para libe-

rar as superfícies do estacionamento e a criação de grandes áreas verdes ao 

redor do hospital, especialmente entre o Santa Terezinha e a Maternidade 

de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, gigantesca estru-

tura construída há menos de 20 anos em frente à fachada principal do hos-

pital, onde Otremba propõe criar um parque para pacientes e funcionários 

(Figura 17).
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Figura 17 – Proposta de Gabriela Otremba para a restauração da ambiência do Hospital Especializado 
Octávio Mangabeira, através da reorganização das vias de acesso, da construção de uma garagem 
subterrânea e da criação de grandes áreas verdes ao redor da edificação
Fonte: Otremba (2020).

Considerações finais

As dissertações de Raquel Freire e Gabriela Otremba demonstram, como 

observou Panerai (2008), que a existência de uma parte de projeto em uma 

tese ou dissertação pode ter um papel relevante no sentido de “propor so-

luções alternativas”. No caso de Otremba, a autora propõe uma alterna-

tiva ao absurdo projeto de envelopamento e radical descaracterização do 

Hospital Santa Terezinha proposto pela Secretaria de Saúde do Estado, ao 

qual se contrapõe com rigor metodológico e propostas criativas, especula-

tivas e fundamentadas. No caso de Freire, a autora se antecipa à condená-

vel intervenção promovida a partir de 2019, demonstrando que é possível 
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conciliar a preservação dos valores arquitetônicos, históricos e artísticos 

da antiga Estação Rodoviária com as demandas de sua utilização como 

mercado de abastecimento. O projeto de Freire é, de certo modo, uma crí-

tica antecipada a uma outra proposta que sequer havia sido formulada à 

época. 

Nessas duas dissertações, o projeto não é entendido como o trabalho 

final em si, mas como “peça de um conjunto em que estariam presentes a 

sua contextualização, o estabelecimento de objetivos e uma reflexão apro-

fundada acerca de como ele responde aos seus condicionantes e objeti-

vos”, para retomar as palavras de Mahfuz (2007, p. 432). 

O MP-Cecre mostra até onde se pode levar a pesquisa pelo projeto no 

âmbito de um mestrado profissional. Seria preciso avançar, agora, na cons-

trução de um doutorado profissional em projeto – de restauração, a partir 

do MP-Cecre, ou mais abrangente –, compreendendo que, como colocou 

Panerai (apud LENGEREAU, 2008), a formação doutoral em Arquitetura 

não precisa se limitar ao modelo das ciências sociais, fundamentado na 

história, na sociologia ou na antropologia, e não apenas pode como tam-

bém deve buscar nas especificidades da disciplina da arquitetura – e mais 

precisamente na pesquisa pelo projeto – uma nova forma de tese doutoral. 

À medida que o projeto passe a ser entendido como pesquisa – isto é, seja 

experimental, criativo e especulativo e gere novas questões –, ele certa-

mente contribuirá para a produção de conhecimento, tornando legítima 

sua presença como parte determinante de uma tese doutoral. 
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Introdução

O advento da profissão do arquiteto-historiador,1 no contexto estaduni-

dense a partir dos anos 1970, e, na década seguinte, no Brasil, do arqui-

teto-historiador-professor-pesquisador acompanha uma transformação 

quantitativa e qualitativa na produção historiográfica da área. Como re-

sultado, no número crescente de publicações, livros, artigos e textos apre-

sentados em eventos, observa-se uma mudança significativa nos métodos 

e objetos adotados. Revisando em parte a produção das duas décadas pre-

cedentes, uma nova produção surgiu a partir da década de 1990, em que 

estão algumas antologias, como as de Nesbitt (1996), que investiga a re-

lação entre história e teoria, o vínculo entre produção discursiva e prática 

e, mais especificamente, entre os textos e o ensino do projeto. Colocando-

-nos na busca desse vínculo, no presente capítulo, formulamos algumas 

questões e expomos inquietações sem pretender oferecer saídas certeiras. 

O objetivo foi pensar algumas das possíveis articulações entre a história 

da arquitetura, a teoria da arquitetura e a pesquisa em projeto, bem como 

qual o papel dessas articulações nos cursos de graduação – e, portanto, no 

ensino de projeto – e pós-graduação.

O futuro do passado:2 o modelo 
setecentista e oitocentista 

A profissão do arquiteto, em contextos diversos, como o europeu, o es-

tadunidense e o latino-americano, nasce e segue marcada, até o século XX, 

por uma relação prática e instrumental entre conhecimento de edificações 

do passado e a concepção do projeto. Na França, nas academias, a partir 

de 1720, a maior recompensa que se podia atribuir a um concluinte era um 

1 No sentido apontado por Otero-Pailos (2010).

2 “O futuro do passado” (Il futuro del passato in archittetura) é o título de um texto de Bruno 
Zevi publicado em 1963. 
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período de residência na Itália, para conhecer de perto os modelos clás-

sicos.3  Pesquisa arqueológica e exemplos da Antiguidade Clássica consti-

tuíam a base de uma prática pedagógica historicista, baseada no processo 

mimético que permanece após a Revolução Francesa, na Escola de Belas 

Artes. Essa prática também foi comum na formação dos engenheiros, 

como testemunharam os cursos de Jean-Nicolas-Louis Durand, na École 

Royale Polytechnique, publicados em 1809,4 no último ano de presidência 

de Thomas Jefferson, arquiteto que tem uma enorme influência na adapta-

ção do classicismo europeu ao quadro estadunidense.5 À época de Jefferson 

e de Durand, o conhecimento das edificações do passado era insight teórico 

para a prática do projeto e, portanto, para o exercício profissional. Nessa 

linha de raciocínio, o norte-americano publicou textos com recomenda-

ções de adaptações das edificações europeias, enquanto o francês Durand 

ofereceu aos seus estudantes esquemas tipológicos e gráficos praticamen-

te abstratos em pranchas, com forte apelo visual. 

Mais tarde, Jacques Felix Duban, laureado com o Prêmio de Roma, 

adotou semelhante concepção pedagógica e arqueológica, apenas ques-

tionando o monopólio do ideal estético classicista. Indo em direção ao ro-

mantismo, ele advogava a adoção de outros modelos do passado e pregava 

o diálogo entre elementos oriundos de épocas diversas, o que desemboca 

no chamado ecletismo. O próprio edifício que Duban projetou para a Escola 

de Belas Artes, em Paris, foi pensado como uma enciclopédia de pedra e 

cal, para proporcionar aos estudantes e visitantes um percurso na história 

da arquitetura francesa. A abordagem é historicista, mas inovadora, como 

foi todo o movimento romântico em geral, por afastar-se do rigor e do 

ideal clássico.  

3 Mais tarde, foi chamado de Prêmio de Roma.

4 É interessante considerar a diferença entre os métodos de ensino de Durand, numa institui-
ção mais “moderna”, a escola politécnica, e Percier em belas-artes. Veja o excelente artigo 
“Durand ou Percier? Deux approches du projet d’architecture au début du XIX siècle”, de 
Garric (2011). 

5 Na França (1785-1786), Jefferson fez projetos para o capitólio de Richmond inspirado na 
Maison Carrée, de Nîmes.
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Nos anos 1960, Leonardo Benévolo já analisava, com perfeita clareza, 

as razões diversas para a manutenção do historicismo, tanto entre ar-

quitetos quanto entre engenheiros politécnicos, indicando que eram de 

ordem tanto ideológica quanto pragmática, associados à tradição constru-

tiva no canteiro. O problema, ao longo do século XIX, residia em encontrar 

nos modelos do passado possibilidades para os novos programas, numa 

época em que as propriedades espaciais ainda não eram exatamente um 

conceito conhecido, como se tornaram mais adiante com teorias morfo-

lógicas, em geral, e da sintaxe espacial,6 em particular. Assim, o esforço 

teórico maior dentro do espírito oitocentista foi feito por personalidades 

como Karl Botticher e de Gottfried Semper, que pretenderam decompor o 

edifício em elementos abstratos – para a atividade projetual – da cons-

trutibilidade, ou seja, delimitando o conceito de tectônica.7 Em que pesem 

os esforços teóricos oitocentistas, a prática permanecera marcada por  

revivals historicistas,8 os quais só foram abolidos no século XX, pelo novo 

espírito modernista.

Do historicismo oitocentista ao anti- 
-historicismo modernista (1914-1960)

A controvérsia da Deustcher Werkbund9 entre Muthesius e Van de Velde, 

em 1914, pôs fim aos historicismos em prol de experiências pedagógicas 

radicais, como Vkuthemas e Bauhaus, que exerceram influência decisiva 

nos anos seguintes. Os exemplos arquitetônicos do passado – em especial 

aqueles marcados pelos cânones clássicos – e qualquer possibilidade de 

6 Por exemplo, como as basílicas podiam oferecer modelos para as bibliotecas, o que é curio-
so porque o modelo de transepto basilical foi adotado em primeiros centros comerciais.  
O panóptico de Bentham, do final do século XVIII, conhecido como pertinente para prisões, 
escolas e hospitais, foi integrado à cultura arquitetônica após Foucault.

7 Ver: https://www.researchgate.net/publication/340085564_The_Connotation_of_Tectonics_in_
Architectural_Theory. Veja-se também Amaral (2010).

8 Que atestem a própria realização de Semper para a Ópera de Dresde.

9 Para saber mais, ver: https://designluminy.com/hermann-muthesius-henry-van-de-velde-la-
-controverse-du-werkbund-1914/.

https://www.researchgate.net/publication/340085564_The_Connotation_of_Tectonics_in_Architectural_Theory
https://www.researchgate.net/publication/340085564_The_Connotation_of_Tectonics_in_Architectural_Theory
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reflexão histórica a partir deles foram expelidos do processo pedagógico. 

Nenhum elo entre história e prática projetual.10 A suposta tábula rasa do 

passado tinha como objetivo construir uma nova prática, baseada na per-

cepção gestáltica, no desempenho dos materiais e no estudo de condições 

mínimas de habitabilidade. 

No Brasil,11 ao longo das décadas de 1920 e 1930 e no conhecido episódio 

da Escola Nacional de Belas Artes (Enba), o embate estilístico entre moder-

nismo e as arquiteturas neoclássica e neocolonial se torna cada vez menos 

pertinente, na medida em que o país se urbanizou, se modernizou e ganhou 

o cenário internacional. Até meados dos anos 1960, os cursos de Arquitetura 

eram organizados basicamente em torno da estrutura tronco ou eixo ver-

tical que eram as disciplinas de projeto, e os professores de projeto, co-

mumente catedráticos e ligados à prática profissional, detinham a máxima 

importância na estrutura hierárquica da universidade. Essas disciplinas de 

projeto dividiam-se em pequenas e grandes composições – resquício do 

ensino das Enbas –, as do início e do final do curso. O livro fundamental – e 

basicamente a única publicação recomendada aos estudantes – era Arte de 

projetar em arquitetura, de Neufert, que oferece modelos, e, na mesma pers-

pectiva de Durand, os edifícios são classificados segundo seus usos, suas 

atividades ou, no termo modernista infalível: funções. 

Às demais disciplinas, tais como as de resistência dos materiais e ins-

talações, cabia dar informações técnicas, enquanto que as “teóricas” de 

arquitetura analítica, estética e história da arquitetura, deviam oferecer 

uma bagagem cultural. Os professores de história e teoria não eram for-

çosamente arquitetos, mas filósofos ou egressos de curso de Direito. Não 

havia nenhuma intencionalidade instrumental entre a reflexão estética, 

filosófica ou entre o conteúdo de uma maneira geral dos cursos de história 

10 Pode-se comentar que o classicismo, na verdade, e as regras compositivas nunca foram abo-
lidas, como bem demonstrou a obra de Colin Rowe já nos anos 1940, mas sintomaticamente 
só difundida e publicada na década de 1970. Ver: Rowe (1976). 

11 O primeiro curso de Arquitetura fora aberto em 1816, no quadro da vinda de Dom João VI e 
da fundação da Academia de Belas Artes. Os arquitetos formavam-se para as encomendas 
da corte e das poucas elites urbanas.
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ou de teoria e a prática projetual em que os grandes mestres eram a auto-

ridade. (MARQUES, 1983)

O ensino era totalmente centrado no ateliê de projeto, sob a autorida-

de de mestres modernistas; as demais disciplinas eram apenas acessórios.  

E como tal se manteve, ao longo da década de 1960. Os mestres modernistas 

seguiam aclamados, graças à repercussão que obteve Brasília no cenário 

internacional e graças à associação que a arquitetura moderna brasilei-

ra teve com um projeto de país progressista e democrático, quebrado pelo 

golpe militar de 1964. Assim, enquanto no mundo ítalo-estadunidense o 

revisionismo da produção moderna e um novo gosto historicista se ini-

ciam, no Brasil ocorrem a consolidação e a louvação da modernidade. 

O modelo do ateliê modernista sob a autoridade dos mestres segue tal 

e qual até o final da década, quando, implantada a política urbana sob a 

égide do Banco Nacional da Habitação (BNH), novos modos de atuação são 

oferecidos aos arquitetos: alguns escritórios conceituados de projeto se 

redefinem para trabalhar com esse novo mercado, e os estudos urbanos 

começam a ter mais importância no curso. (MARQUES, 1983) Do ponto de 

vista da relação da história e do projeto, tudo segue inalterado.

Década de 1970: revisionismo e o 
surgimento do arquiteto-historiador 

Enquanto no Brasil o anti-historicismo modernista segue inquestionado, 

na Europa, como nos Estados Unidos, o debate crítico que se iniciara no 

ambiente pós-Segunda Guerra Mundial é crescente. Ele se desenvolve no 

próprio meio de arquitetos, no debate tipológico italiano, nos livros como o 

de Aldo Rossi (1966); no meio estadunidense, com o livro de Robert Venturi 

(1966) e com o livro de Jane Jacobs (1961). Essa literatura passa, à época, 

sem leitura nos meios brasileiros.12 O contraste entre a situação brasileira 

12 Curiosamente, num dos poucos livros indicados nos cursos dos anos 1960, a edição brasileira 
de 1966 do livro Saber ver arquitetura, cuja primeira edição italiana data de 1948, o prefácio 
de Nuno Portas, de modo muito bem informado, dá conta do fenômeno ítalo-estadunidense 
em curso. Mas ele permaneceu praticamente ignorado no meio brasileiro.
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e o contexto internacional revisionista é facilmente compreensível se ado-

tarmos as palavras de Wood e Harrison (1992), para quem os primeiros 

registros de uma teorização explícita do pós-moderno só se fizeram sentir 

como um todo, no mundo ocidental, a partir do final da Guerra do Vietnã, 

em 1975, e se afirmaram até a reunificação da Alemanha, 15 anos mais tar-

de – os dois acontecimentos que marcaram a derrota das duas superpo-

tências em oposição durante a Guerra Fria. E a recepção dessa teorização 

é marcada por razões ideológicas. Desse modo, em contextos como o ale-

mão, em que o modernismo – em particular a Bauhaus – foi abominado 

pelo nazismo, a crítica ao modernismo e a adesão ao historicismo pós-

-moderno não obtiveram sucesso. Já nos Estados Unidos, onde o moder-

nismo sempre foi visto como um estilo, e não como um processo associado 

a uma transformação social, a passagem ao historicismo pós-moderno foi 

fácil. Na Itália, igualmente, onde o fascismo teve uma atitude ambígua em 

relação ao modernismo, o ambiente foi propício à pós-modernidade his-

toricista. Ou seja, as condições político-sociais criaram um solo favorável 

à corrente de ligação judaica antinazista que se estabeleceu entre a Itália e 

a Costa Leste estadunidense. 

O debate sobre a relação entre história e projeto, no projeto pedagó-

gico moderno no imediato pós-Segunda Guerra,13 ainda que falsamente 

circunscrito ao eixo Roma-Veneza, poderia ser reduzido a duas posições. 

Por um lado, Bruno Zevi, com seu “método histórico-crítico” apresentado 

em 1964 – publicado em 1965 – no seminário The History, Theory and 

Criticism of Architecture, promovido pelo American Institute of Architects 

e a Association of Collegiate Schools of Architecture dos Estados Unidos, 

defendia o que disse ser “[...] quase uma fusão entre os cursos de projeto e 

história”. (ZEVI, 1965, p. 14) Essa fusão, para Zevi, se daria por mudanças 

metodológicas no campo da história.

Em outra direção, Tafuri, em 1968, publicou Teorias e história da arqui-

tetura, livro no qual desenvolve a ideia de uma história crítica, no lugar do 

que chama de crítica operativa, termo que atribui ao projeto historiográfico 

13 Sobre o debate historiográfico em torno do papel da história e a história operativa, ver: Lira 
(2009).
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de Giedion, entre outros, mas principalmente às ideias desenvolvidas por 

Zevi. Segundo Tafuri (1979 apud LIRA, 2009):

[...] o ensino da história deveria cumprir papel diverso: ao de-

finir um percurso indireto em torno da arquitetura, com o foco 

não tanto nos objetos mas nas problemáticas que os produzem, 

podia tão-somente preparar as bases críticas para a aventura 

projetual, jamais arvorando-se à instrumento de projeto, sob o 

risco de abdicar da complexidade, contradições e pluralidade do 

espaço histórico. 

Os riscos de abdicar da complexidade do espaço histórico por meio de 

uma história operativa e instrumental – como as de Gideon e Zevi – é o 

que, para Tafuri (1979), configurou-se, na segunda metade do século XX, 

como um novo tipo de anti-historicismo, na medida em que se seleciona 

exclusivamente o que do passado lhe é conveniente. Para Tafuri, as raízes 

desse tipo de anti-historicismo residem na lógica originada com o projeto 

iluminista, para o qual não é possível deixar de “projetar no futuro os re-

sultados de um colossal trabalho de racionalizações, de dessacralizações, 

de controle sistemático, a crítica iluminista tende a fazer coincidir refle-

xão e actuação”. (TAFURI, 1979, p. 177)

Na Itália dos anos 1960, o debate vincula ensino da história e ativida-

de projetual; nos Estados Unidos, no entanto, no mesmo período, desen-

volvem-se inúmeros estudos sobre concepção projetual, mas à parte dos 

estudos historiográficos. O apelo à história ou a crítica ao dito anti-histo-

ricismo modernista surge, no contexto estadunidense, entre setores di-

ferentes que se conjugam, valendo destacar, entre outras, duas correntes 

críticas, ambas emanando no cadinho cultural da Costa Leste:

a. As críticas que se insurgem contra a homogeneidade do modernis-

mo, a perda de sentido das formas estandardizadas e a arquitetura 

comercial, que rebaixariam os engajamentos artísticos criativos dos 

primeiros modernistas que buscam um significado superior na pro-

dução arquitetural, genius loci, regionalismo crítico, como demons-

trado por arquitetos como Kenneth Frampton e Norberg-Schulz, os 
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quais haviam sofrido uma severa decepção com o que haviam en-

contrado na escola de arquitetura e, em particular, com as práticas 

dos anos finais de Gropius (OTERO-PAILOS, 2010a, 2010b);

b. As críticas que apelam para um novo estilo eclético, como o movi-

mento lançado por Philip Johnson, articulado com revistas de ar-

quitetura da época e com o Museu de Arte Moderna de Nova York 

(MoMA) altamente promocional. 

A primeira vertente firma sua legitimidade intelectual através do re-

boque de outros discursos fora da disciplina, no caso da filosofia e da 

fenomenologia, como bem explicou Otero-Pailos (2010a). A segunda é ex-

tremamente bem explicada no essencial livro sobre os bastidores da pós-

-modernidade arquitetural de Larson (1993).

No campo profissional, na medida em que a forma de produzir projeto 

se concentra em grandes firmas e se internacionaliza, no interior da pro-

fissão surge uma nova14 posição secundária: a do arquiteto-historiador, 

que no Brasil será o arquiteto-historiador-pesquisador-professor.

O surgimento do arquiteto-historiador e a 
crise da disciplina de projeto 

O surgimento do arquiteto-professor no Brasil, como segmento profis-

sional com sistema de referência relativamente autônomo em relação ao 

campo profissional do arquiteto, só foi sentido a partir dos anos 1980.  

O fenômeno só é compreensível como resultado da implantação da reforma 

universitária, de um lado, e da expansão do ensino, de outro. Do ponto de 

vista dos cursos de Arquitetura nas instituições públicas, é quando ocorrem 

a expansão da pós-graduação e dos centros de pesquisa e a exigência de 

14 “Nova” se levarmos em conta dois grandes modelos profissionais distintos: o norte-america-
no, em que planejadores urbanos e arquitetos são profissões distintas, e o modelo brasileiro 
e de alguns países europeus, em que urbanistas são geógrafos-sociólogos, mas também 
ocupam posições secundárias no campo profissional do arquiteto que emergiram nos anos 
1960. (MARQUES, 1996)
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modos definidos de inserção docente: tempo integral e dedicação exclusi-

va, com pesquisa ou parcial, 40 ou 20 horas.

As grandes modificações no plano do ensino da arquitetura nos anos 

1980 podem ser caracterizadas pela expansão da pós-graduação, primei-

ramente voltada para os estudos urbanos e, em consequência, pela maior 

valorização e visibilidade dos professores de urbanismo – com títulos de 

mestrado e doutorado. Só no final da década a cena começou a ser também 

ocupada pelos arquitetos-historiadores. Vale salientar que a primeira ge-

ração desse novo subcampo profissional ambicionava conciliar o ensino, 

a pesquisa e uma atuação num escritório de projeto, o que, para a maior 

parte, ao longo dos anos, se revelou impossível.  

A ascensão dos professores pesquisadores na área de urbanismo e de 

história se fez concomitantemente ao declínio de autoridade dos profes-

sores de projeto na maioria das escolas. No final da década de 1980, Comas 

(1986) dá conta do estado precário da autoridade dos professores de pro-

jeto e do que considera uma crise da disciplina. 

A pós-graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve um pa-

pel fundamental na promoção de um cenário favorável à legitimidade do 

arquiteto-historiador emergente, através da organização dos Seminários 

de História Urbana e dos seminários do Núcleo para a Documentação 

e Preservação de Edifícios, Sítios e Bairros do Movimento Moderno 

(Docomomo), colóquios centrais para a desova de texto, publicações e para 

a criação de um debate. No entanto, em sua maior parte, no conjunto, as 

novas publicações decorrentes desses eventos, durante os primeiros anos, 

pouco tangenciaram a reflexão sobre o projeto. 

O livro Arquitetura contemporânea no Brasil, de Yves Bruand, publicado 

em 1981, soou como um sinal de alerta para o ainda não criado campo de 

arquiteto-historiador no Brasil. Por um lado, ele mostrou como um au-

tor estrangeiro e externo ao campo de arquitetura conseguira condensar o 

maior numero de dados e elementos sobre a arquitetura moderna brasileira 

até então. Por outro lado, foi um despertador para o fato de que a moderni-

dade já vinha sendo historicizada há muito tempo e de que o modernis-

mo brasileiro, embora ainda se achando vigoroso através das práticas dos 
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mestres como Artigas, Niemeyer e do brutalista Mendes da Rocha, também 

era parte de um passado. No plano institucional, o Docomomo confirmava 

na prática que a modernidade era patrimônio. Novas redes internacionais 

de pesquisa se formaram, entrecruzando projeto urbano e historiografia, 

notadamente com os grupos franceses.15 Vale notar que, na França, o ter-

mo profissional utilizado é “historiador da arquitetura”,16 uma vez que 

a sociedade de historiadores é forte e consolidada e impede que aqueles 

que não tenham uma formação específica em história atuem no campo.  

Há inclusive uma resistência do meio tradicional de pesquisadores em re-

lação à criação de doutorados na área de arquitetura.

Finalmente, a organização dos doutorados em Arquitetura na França, 

a partir da primeira década do século XXI, deu margem a um novo campo 

que reúne os tradicionais estudos morfológicos às pesquisas em conforto e 

historiografia. No Brasil, concomitantemente, dá-se uma confluência dos 

participantes dos seminários de desenho urbano, o grupo brasiliense e os 

estudos de sintaxe espacial. 

É nesse novo meio da pós-graduação crescente que, ao final dos anos 

1990, encontra-se relativamente consolidado o novo campo de pesquisa-

dores: da história urbana e da história da arquitetura, ambos ainda à mar-

gem da pesquisa em projeto.

A nova geração do século XXI e a ambição 
de uma história operativa 

Com o aumento dos cursos de pós-graduação em Arquitetura, em especial 

a partir do início do século XXI – em paralelo à profissionalização do his-

toriador da arquitetura –, alguns primeiros grupos de pesquisa, dispersos 

em diferentes universidades do país, começaram a associar-se em rede 

para discutir problemas específicos da teoria do projeto em suas diversas 

15 Ver, em particular, o grupo de projeto urbano de Panerai e a atuação de Cohen, à frente do 
Institut Français d’ Architecture (IFA), e depois articulando com Antoine Picon a ligação com 
a Costa Leste.

16 Para saber mais, ver: Caroux e Nicolas (2005).
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escalas, temporalidades e contextos. Esse debate se deu a partir da obser-

vação dos processos de concepção, apropriação e conservação, com ênfase, 

por um lado, em aspectos socioculturais e simbólicos; por outro, em cam-

pos analíticos ligados à tecnologia da informação, processos, métodos e 

técnicas projetuais.

Criado pelo grupo à frente da pós-graduação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), o seminário Projetar, cuja primeira edição 

ocorreu em 2003, desempenhou um papel fundamental na articulação das 

pesquisas anteriormente desenvolvidas nas diversas áreas do urbanismo 

e da arquitetura, em particular por colocar o foco na convergência das di-

versas disciplinas em direção ao projeto. A montagem da área de pós-gra-

duação na UFRN, o seminário Projetar e a Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Anparq) fazem parte de 

um conjunto de iniciativas do mesmo grupo, muito pouco reconhecidas, 

na medida em que cedo foram apropriadas por grupos externos ao grande 

esforço inicial. Mas valem alguns registros, para situar o debate. 

Havia, até então, no Centro de Tecnologia e no Departamento de 

Arquitetura da UFRN, grupos de pesquisa associados a redes nacionais e 

internacionais, história urbana, conforto ambiental, morfologia e sintaxe 

espacial, mas nada que integrasse uma área de pesquisa específica. A re-

flexão inicial do grupo na montagem da pós-graduação foi como autono-

mizar-se em relação à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Planejamento Urbano e Regional (Anpur) multidisciplinar e criar um 

programa na linha da pesquisa de projeto de arquitetura, fazendo conver-

girem as pesquisas individuais e de grupos até então existentes. 

Do ponto de vista internacional, um esforço foi feito na direção de acom-

panhar o que ocorria na Europa, com o Acordo de Bolonha, a implantação 

do sistema LMD17 e a repercussão na formação em arquitetura. Mais espe-

cificamente, foi desenvolvido um trabalho de acompanhamento da mon-

tagem dos programas de doutorado em Arquitetura na França, ao mesmo 

tempo cotejando com a experiência de doutorados norte-americanos mais 

17  Licence, Master e Doctorate.
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antigos.18 Do ponto de vista do conteúdo das pesquisas em curso, o estado 

da arte está bem relatado por Veloso e Marques (2007).

A realização dos eventos Projetar e Docomomo em 2007 em conjunto, 

no espaço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), significou 

um grande avanço em direção a uma perspectiva teórica de convergência. 

Sinalizava para uma reflexão rica entre prática e teoria, que infelizmente 

foi mal compreendida pelos tradicionais feudos de pesquisa. Assim, mal-

grado o esforço pioneiro e integrador da equipe potiguar, o avanço que po-

deria ter sido alcançado com os seminários Projetar parece ter-se limitado 

progressivamente, em termos de pesquisa, a questões de metodologia de 

projeto e, muitas vezes, apenas a relatos de iniciativas pedagógicas, não 

frutificando sobre a concepção projetual. De certa forma, a rotina dos pro-

gramas tradicionalmente vinculados às áreas de história e tecnologia pa-

rece ter retomado uma visada sobre o projeto arquitetônico e urbano, a 

partir dos anteriores pontos de vista. 

A consolidação do arquiteto-historiador e a relativa autonomia – em 

relação à história – da pesquisa em projeto reanimaram, nos últimos anos, 

o debate sobre os nexos entre o ensino de projeto, as definições de teoria da 

arquitetura e a história da arquitetura, inclusive no âmbito da graduação. 

Se há um positivo redesenho dos métodos e objetos da prática historio-

gráfica em arquitetura, que impactam o ensino nos cursos de graduação, 

evidencia-se um tipo de anti-historicismo na pratica projetual – diferente 

daquele divisado por Tafuri com relação à crítica operativa de meados do 

século XX – próximo ao espírito das vanguardas modernistas. História e 

teoria da arquitetura continuam desvencilhadas na medida em que ambas 

se especializam dentro dos programas de pós-graduação.

18 Foi um esforço desenvolvido em parceria pelas professoras Sonia Marques e Maísa Veloso, 
levando em conta uma pós-graduação lato sensu existente, iniciativa da professora Virgí-
nia Dantas de Araújo, de Conforto Ambiental, que reunia pesquisas de história urbana, da 
professora Ângela Lúcia de Araújo Ferreira, e finalmente de Morfologia, da professora Edja 
Trigueiro.
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Autoridade e projeto no campo ampliado

No hoje clássico estudo sobre a ascensão da arquitetura pós-moderna nos 

Estados Unidos, Larson (1993) destacava o papel das conexões entre os di-

ferentes segmentos da profissão, inclusive dos centros de produção e re-

produção do discurso. Indicava como, malgrado as sucessivas tentativas 

de mudança, a hierarquização profissional em que os criadores de forma 

estão no alto da pirâmide mantém-se intocável. Qual a importância do ar-

quiteto-historiador na nova situação? Ou na redefinição das posições den-

tro do campo profissional do arquiteto? E em que medida isso condiciona o 

vínculo entre história e projeto?

É possível atribuir à posição do arquiteto-historiador-pesquisador, 

no interior do campo profissional do arquiteto, um protagonismo seme-

lhante àquele atribuído ao curador no campo das artes visuais (WOOD; 

HARRISON, 1992), por ter ganhado mais poder e visibilidade no campo ge-

ral da hierarquia profissional. Vale, contudo, ressalvar algumas condições:

a. Assim como no caso dos curadores, o poder não corresponde à visi-

bilidade: o artista como o arquiteto de obra de exceção mantém-se 

no topo da hierarquia profissional;

b. O poder é proporcional às articulações nacionais e internacionais. 

Como os curadores, os pesquisadores-professores parecem ter um 

protagonismo essencial na medida em que são capazes de criar pon-

tes institucionais e, sobretudo, extramuros escolares.

Como sugeriu Otero-Pailos (2010b), a nova autoridade dos arquitetos-

-historiadores – nos anos 1970, com Norberg-Schulz, Frampton e Moore, 

assim como atualmente – impõe-se desde que sejam resguardados os 

mesmos princípios da hierarquia do campo, baseada no mito da originali-

dade do gênio criador, independentemente dos constrangimentos políti-

cos e econômicos. 

A aspiração ao Pritzker, como o Oscar da arquitetura, em última ins-

tância, ou a publicação em determinadas revistas, continua como um 
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marco distintivo entre os arquitetos de elite e os arquitetos comuns ou do 

“mercado de projeto”.19

Assim, cada vez mais, os arquitetos no topo da hierarquia passam a 

disputar o reconhecimento e a consagração por parte dos arquitetos-his-

toriadores. São estes que organizam as publicações, participam dos júris e 

trabalham na consagração dos primeiros. Isso significa frequentar o mes-

mo meio profissional e partilhar o mesmo sistema de crenças. (MARQUES, 

2021)

Recentemente, uma nova pauta na agenda dos estudos historiográficos 

poderia sugerir um afastamento do modelo aqui descrito, por conta de te-

mas, objetos e abordagens, dos quais podemos destacar: 

a. A disseminação das teorias decoloniais transplantadas para o mun-

do arquitetônico – recente, é verdade, mas há grupos importantes 

em diversos países latino-americanos e nos Estados Unidos; 

b. A perspectiva de gênero e raça, presente em vários grupos em diver-

sos países; 

c. Abordagens transnacionais que inter-relacionam diferentes perso-

nagens, sem que isso seja exclusivamente uma relação de influên-

cia, depositando o foco de interesse na história desses fluxos de 

informação20 e nos personagens que tornaram isso possível; 

d. Revisões de mestres consagrados que são reposicionados em meio a 

uma rede de personagens; 

e. Estudos de história da produção material da arquitetura e das rela-

ções de trabalho; e

f. Estudos que se propõem a discutir os modos pelos quais essas histó-

rias podem ser contadas.

19 Como se os arquitetos de elite estivessem fora do mercado.

20 Na verdade, na esteira das trilhas abertas por Hans Robert Jauss nos anos 1960, com a teoria 
da recepção, que foi tema do Docomomo internacional em 2002, em Paris.
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O surgimento e a consolidação do arquiteto-historiador revelam, assim, 

que a transformação nos métodos e objetos cria um debate intramuros nas 

escolas de arquitetura – e não apenas nos cursos de pós-graduação –, um 

debate teórico importante e um revisionismo associado a uma agenda po-

lítica e cultural mais ampla, marcadamente ligada às questões identitárias 

– porém, em sua maioria, cada vez mais dissociada da reflexão projetual e 

sobretudo da consciência construtiva e dos avatares da construtibilidade.

Se tal revisionismo e associação serão positivos ou não para a profis-

são, se é ampliada a separação da história com o projeto ou não, ainda é 

cedo para julgar. No entanto, devido ao papel articulador nos diferentes 

segmentos da área que esse novo profissional assumiu, conservam-se as-

pectos que, em tese, pareciam ter sido superados – entre eles, a clara dis-

tinção entre teoria e história, como bem salientou Marques (2011).

Certo é que a nova agenda de sensibilidade inclusiva não parece reverter 

em nada a estrutura de poder profissional como um todo, mas antes erigir 

uma nova hierarquia interna ao subgrupo profissional de arquitetos-his-

toriadores. Assim sendo, se nas escolas de arquitetura, nos seus programas 

de pós-graduação e nas publicações – de pouca tiragem – oriundas des-

ses programas, são incluídos novos atores e novas abordagens, na prática 

profissional e nas publicações de maior tiragem reforça-se a onipresença 

do arquiteto, ainda como gênio-artista-criador.

De qualquer forma, com quase 800 cursos de arquitetura no país, po-

de-se pensar que a própria profissão tenha mudado de modo mais drástico 

a relação entre o mundo da formação e da prática profissional. Então, a 

teoria e história da arquitetura teriam por finalidade formar arquitetos-

-historiadores.
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TAFURI, M. Teorias e história da arquitetura. Tradução Ana Brito e Luis Leitão.  

São Paulo: Martins Fontes: Presença, 1979.

VELOSO, M.; MARQUES, S. A pesquisa como elo entre prática e teoria  

do projeto: alguns caminhos possíveis. Arquitextos, São Paulo, ano 8,  

n. 088.08, set. 2007. Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/

arquitextos/08.088/211. Acesso em: 18 fev. 2021.

VENTURI, R. Complexidade e contradição em arquitetura. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995.

http://www.theses.fr/1996EHES0507
https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/3999
https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/3999
https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.125/3628
https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.125/3628


142 Sonia Maria de Barros Marques e Marcio Cotrim

VENTURI, R. Complexity and contradiction in architecture. Nova York: The 

Museum of Modern Art; Chicago: Graham Foundation, 1966. (The Museum of 

Modern Art Papers on Architecture, v. 1).

VEYNE, P. Como se escreve a história. Brasília, DF: Ed. UnB, 2008.
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Aspectos 
da pesquisa 
em gênero e 
processo de 
projeto1

Ana Gabriela Godinho Lima



1

1  Este texto é uma revisão e atualização do original intitulado “A questão do gênero no pro-
cesso de projeto em arquitetura e design”, publicado em 2014 no III Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – arquitetura, cidade 
e projeto: uma construção coletiva, ocorrido em São Paulo. Uma parte desta discussão foi 
atualizada e publicada no livro Onde estão as mulheres arquitetas? (2017), reunindo o ma-
terial apresentado no seminário internacional de mesmo nome, ocorrido no Centro Cultural  
São Paulo em 2017. A justificativa para a publicação desta versão revisada está na persistência 
da demanda por pesquisas que focalizem o processo de projeto de arquitetas e urbanistas, 
complementando um bem-vindo cenário cada vez mais rico em biografias de arquitetas que 
há até pouco eram desconhecidas, e na documentação e análise de seus projetos. A com-
preensão dos processos de projeto e a documentação das narrativas das arquitetas sobre 
seus próprios processos são focos riquíssimos de investigação e ainda têm um vasto campo à 
espera de mais e mais investigações. Nesse sentido, o presente texto destaca alguns aspectos 
metodológicos que pretendem contribuir para pesquisas dedicadas a essa abordagem.
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Introdução

Há mais de meio século, a maior parte das pesquisas sobre gênero, ar-

quitetura e design desenvolve-se predominantemente no âmbito das 

humanidades e das ciências sociais. Consistem em estudos históricos, an-

tropológicos, sociológicos e políticos somados a outros tópicos, como a 

sexualidade e a saúde feminina, e às discussões sobre variados aspectos 

do corpo feminino. No que se refere às relações entre gênero e projeto em 

arquitetura e design, predominam as pesquisas cujo foco possui viés socio-

lógico, histórico ou, nos casos de maior proximidade com a atividade pro-

jetual, estudos que se utilizam do referencial teórico da cultura material. 

Essas abordagens foram – e continuam sendo – essenciais na com-

preensão dos motivos pelos quais as mulheres recebem menor remune-

ração pelo mesmo trabalho em arquitetura, são menos reconhecidas em 

publicações, prêmios e distinções, encontram menos oportunidades para 

trabalhar em projetos prestigiosos e outros desafios, como o enfrentamen-

to de assédio moral e sexual em razão de seu gênero, o fardo de jornadas 

duplas, trabalhando fora de casa e ainda sendo as maiores responsáveis 

pelo trabalho doméstico, entre tantas desigualdades persistentes, que 

mantêm as mulheres em condições de desvantagem nos vários âmbitos 

da vida.

Como discutiremos aqui, desde o final do século XX, outras perspec-

tivas já vinham sendo construídas com o objetivo de examinar aspectos 

do processo de projeto sob a perspectiva de gênero. Buscavam explorar 

as questões ligadas ao impacto que o gênero pode exercer no processo de 

projeto e como esses efeitos são identificados, compreendidos e descritos. 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa “Feminino e plural: percur-

sos e projetos de arquitetas e designers” (2014)2 representou uma iniciati-

va no sentido de analisar, a partir de conhecimentos provindos da prática 

profissional de arquitetas e por elas narrados, como os aspectos de gênero 

2 Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Fundo 
Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa). Informações sobre o projeto, seus participantes e 
seus resultados estão disponíveis no blog, bem como a descrição completa dos procedimen-
tos adotados no levantamento bibliográfico: femininoeplural.wordpress.com.
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poderiam ser eventualmente identificados e descritos tanto em suas obras 

como em suas narrativas. 

Contribuições do projeto de pesquisa 
“Feminino e plural: percursos e projetos 
de arquitetas e designers” no âmbito 
das pesquisas em processo de projeto e 
gênero

O projeto de pesquisa em questão visava contribuir para o desenvolvimen-

to de pesquisas acadêmicas dedicadas à análise do processo de projeto.  

O objetivo principal da pesquisa era prover instrumentos de reflexão ini-

ciais que pudessem auxiliar pesquisadores interessados no estudo e análi-

se dos processos de projeto nas práticas projetuais. Partia da constatação 

de que havia uma lacuna nas pesquisas acadêmicas dedicadas à análise 

do processo de projeto sob a perspectiva de gênero. Constatara-se a ne-

cessidade de mais atenção às análises sobre o processo de projeto a partir 

da perspectiva de gênero. Essa lacuna fora verificada em levantamentos 

realizados em bancos de dados on-line, com resultados obtidos no Jstor, 

no Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes). Também foram consultados os catálogos on-line das bi-

bliotecas universitárias brasileiras e livrarias nacionais e internacionais 

cujos catálogos também são disponibilizados on-line. 

Os principais procedimentos adotados foram o levantamento e a revi-

são de literatura especializada e a realização de entrevistas com nove pro-

fissionais mulheres: seis arquitetas, duas designers e uma artista plástica. 

O levantamento bibliográfico cobriu a associação de termos referentes aos 

seguintes temas principais: estudos de gênero; estudos de processo de 

projeto em arquitetura e design; e estudos de metodologia de pesquisa em 

arquitetura e design.
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Os resultados do levantamento indicaram que as pesquisas sobre gênero, 

arquitetura e design são encaminhadas predominantemente no âmbito das 

humanidades e das ciências sociais, como comentamos anteriormente. Com 

efeito, estudos históricos, antropológicos, sociológicos e políticos perfazem 

a maioria das publicações encontradas no levantamento. Outros tópicos são 

a sexualidade, a saúde feminina e as abordagens sobre o corpo. No que se 

refere às relações entre gênero e projeto em arquitetura e design, cons-

tatou-se que predominaram as pesquisas que empregam instrumentos 

metodológicos sociológicos, históricos ou fundamentados nos conceitos 

da cultura material. Como é sabido, o estudo da cultura material, centra-

do nos objetos, suas propriedades, seus materiais e seus modos de pro-

dução, busca compreender o contexto cultural em que esses objetos são 

feitos, bem como as relações sociais que ensejam. Embora possua natureza 

transdisciplinar, a antropologia – e não a atividade projetual – é o campo 

de conhecimento central antropológico. (WOODWARD, 2015) 

Essa literatura não se propunha a explicar aspectos do processo de 

projeto sob a perspectiva de gênero. Permanecia, então, pouco explorada 

a questão do impacto que o gênero pudesse vir a ter no processo de pro-

jeto e como esses efeitos podiam ser identificados, compreendidos e des-

critos. Nesse caminho menos trilhado, compareciam trabalhos como os 

de Karen Franck, “A Feminist Approach to Architecture: Acknowledging 

Women’s Ways of Knowing” (2000), e Francesca Hughes, The Architect: 

Reconstructing her Practice (1996). Franck publicou seu texto pela primeira 

vez em 1989, na compilação de Ellen Perry Berkeley e Matilda McQuaid, 

Architecture: a place for women, pelo Smithsonian Institution Press. O tex-

to reaparece na antologia de Jane Rendell, Barbara Penner e Iain Borden, 

Gender Space Architecture: an interdisciplinary introduction, publicada pela 

editora Routledge em 2000. Franck (2000, p. 295) anunciava a intenção de 

buscar três objetivos: 

1. ajudar as mulheres a identificar qualidades e preocupações em si 

mesmas que não são reconhecidas ou são suprimidas na formação 

em arquitetura, na pesquisa e na prática; 
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2. celebrar essas qualidades e preocupações;

3. contribuir para uma profissão mais hospitaleira para praticantes 

feministas e produzir um ambiente mais sintonizado com as neces-

sidades das pessoas. 

A autora sustenta que construímos o que sabemos sob a profunda in-

fluência de nossas experiências pessoais mais remotas, provindas ainda 

da primeira infância. Como essas experiências difeririam de modo sig-

nificativo entre homens e mulheres, do mesmo modo, repercutiriam nos 

modos de conhecer e analisar o mundo. O texto enumera algumas dessas 

diferenças que caracterizariam o modo como as mulheres projetam: 

1. Conexão e inclusão – na forma de maior proximidade com o cliente 

e no desejo por conexões espaciais e visuais mais próximas entre os 

ambientes; 

2. Ética do cuidado e valorização da vida cotidiana – concedendo maior 

atenção às ações de cuidado com as crianças e a aspectos funcionais 

em detrimento da forma; 

3. Valor da subjetividade e dos sentimentos – a subjetividade e a acei-

tação das experiências pessoais são incorporadas como um valor a 

ser expresso no projeto;

4. Valor da complexidade e flexibilidade – ligado ao desejo por am-

bientes de uso múltiplo, às possibilidades de transformação e à 

complexidade. 

Uma objeção que se poderia fazer ao trabalho de Franck é que o es-

tabelecimento de propensões de projeto das mulheres tem como conse-

quência a sugestão de que os homens arquitetos e designers não possuem 

essas propensões. Aqui podemos identificar ao menos dois problemas.  

O primeiro é a questão: o que dizer e o que pensar das mulheres que não se 

identificam com esses tópicos como principais em sua agenda de trabalho? 

O segundo está no fato de que muitos projetos arquitetônicos feitos por 

homens exibem essas qualidades. 
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O trabalho de Franck situa-se no contexto da reorientação dos estudos 

feministas, desde a década de 1980, em direção a uma ética fundada no 

pensamento maternal, na ética do cuidado. São provenientes daí a valo-

rização da conexão, do cuidado e do afeto com os outros e a rejeição do 

pensamento cartesiano. (CHANTER, 2011, p. 84) A crítica fundamental ao 

trabalho dos autores em que Franck fundamenta-se é o assentamento, em 

bases biológicas, do comportamento distinto entre homens e mulheres. 

Desse modo, a existência de “propensões” de mulheres para um certo tipo 

de projeto é, nos dias de hoje, um argumento muito discutível.

Francesca Hughes, da Bartlett School de Londres, editou uma coletânea 

de 12 ensaios em que arquitetas escrevem sobre suas vidas, seus trabalhos 

e suas reflexões sobre arquitetura e design. Os textos autobiográficos de 12 

arquitetas, americanas e europeias, abrangem da construção do edifício 

à crítica e reflexão sobre a história e prática da arquitetura. São mulheres 

como Diana Agrest, de origem argentina, e Beatriz Colomina, de origem 

espanhola, que refletem sobre suas trajetórias profissionais, evidenciando 

sempre um desejo de transgressão das regras estabelecidas e territórios 

demarcados em sua profissão. Se no projeto de pesquisa a pergunta for-

mulada era: “seremos capazes de identificar desejos semelhantes nas ar-

quitetas e designers brasileiras entrevistadas?”, ao fim do projeto podemos 

afirmar que recolhemos evidências desse desejo – se não de transgressão, 

ao menos de liberdade de criação e, principalmente, de superação de desa-

fios e busca pela inovação.

Cabe situar o trabalho de Hughes em uma fase posterior àquela de 

Franck. No lugar de um posicionamento assente em bases biológicas/psi-

cológicas adotado por Franck, em Hughes uma interpretação de caráter 

psicanalítico e filosófico ganha mais espaço. Hughes, em sua introdução, 

cita Jacques Derrida, entrando na discussão sobre a metafísica ocidental, 

cujo eixo de operação assenta-se na formulação de dualismos: mente/cor-

po, razão/emoção, intelecto/matéria, transcendente/imanente, masculi-

no/feminino. Como Chanter (2011) observa, mente, razão e intelecto são 

estabelecidos como masculinos, ao passo que seus opostos, femininos. 
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O fato de, a fim de a razão ou o intelecto manter seu status trans-

cedental, as tarefas necessárias que são confiadas às mulheres 

serem trabalhos ‘naturais’ – dar conta de afetos e emoções, cui-

dar das necessidades do corpo – acaba sendo essencial não só 

para a manutenção dessas oposições, mas para o cultivo e esta-

bilização da hierarquia, e é frequentemente negado. (CHANTER, 

2011, p. 134) 

Nesse sentido, o trabalho de Hughes contrapõe-se ao de Franck. A fun-

damentação no trabalho de Derrida abre caminho para sustentar que ca-

tegorias como o sexo, assentes sobre bases biológicas, funcionam como 

“verdades legitimadoras”. Entretanto, como bem lembrará Chanter 

(2011), a categoria “sexo” é inadequada para conter a identidade do in-

divíduo. A autora vai adiante lembrando que as oposições binárias entre 

homem/mulher ou sexo/gênero não são verdades eternas, mas constru-

ções culturais que derivam sua força normativa de quem está investido em 

manter a ordem hierárquica definida pelo poder patriarcal, heteronorma-

tivo, preparado para fins reprodutivos. 

O confronto entre esses dois trabalhos sugere atenção para os riscos 

de formulação de interpretações que assumam os comportamentos con-

siderados femininos – como a empatia, o afeto e o cuidado, a relação com 

o lar e com as funções domésticas – com aspectos intrínsecos ao proces-

so de projeto: o reconhecimento da demanda, a formulação do problema 

projetual, a definição do partido, as opções técnicas e construtivas, o de-

senvolvimento do projeto em suas várias etapas, detalhamento, execução, 

superação dos problemas e desafios ligados à execução do projeto etc.

Com isso em vista, como procedimento para a complementação do qua-

dro teórico, foram selecionadas referências bibliográficas que permitissem 

a construção de relações entre a perspectiva de gênero, a epistemologia 

da prática profissional, o impacto da formação profissional na construção 

da identidade e o processo de projeto em arquitetura e design, como será 

possível acompanhar na sequência da argumentação. Fundamentando-

se principalmente em Lima (2004), o pressuposto adotado no projeto de 

pesquisa foi o de que a ação projetual, como atividade cultural, carrega 
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em si as marcas da pessoa que a ela se dedica. A cultura à qual pertence, a 

educação que recebeu, os valores familiares, a etnia, as crenças e também 

os anos de formação e prática do projeto de modo profissional, além do 

gênero, são elementos constituidores dessas marcas. Nesse sentido, em 

concordância com Chanter, entende-se que o gênero – ou o sexo – não 

atua como o principal elemento fundador da identidade pessoal ou profis-

sional, mas um dos elementos que a integram. 

Para integrar o quadro cujo objetivo era analisar alguns impactos do 

gênero no processo projetual, escolhemos dois marcos conceituais: a mo-

bilização dos saberes no contexto da prática profissional e o processo de 

formação para a prática profissional. A respeito da mobilização dos saberes 

na prática profissional, o trabalho “Saberes profissionais dos professores 

e conhecimentos universitários” (2000), de Tardif, revelou-se estratégico. 

Em seu texto, o autor da à noção de “saber” um sentido amplo, que abran-

ge conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões) e atitudes, 

isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber-fazer e saber-ser em 

vários campos profissionais. 

[...] chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo 

do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais 

em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as 

suas tarefas. 

Damos aqui à noção de ‘saber’ um sentido amplo, que englo-

ba os conhecimentos (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo 

que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser. 

Sublinhemos, como mostraremos mais adiante, que esse sentido 

amplo reflete o que os próprios profissionais dizem a respeito de 

seus próprios saberes profissionais [...]. (TARDIF, 2000, p. 10-11) 

O objetivo de uma epistemologia da prática profissional é trazer à tona 

os saberes, entender de que maneira são incorporados realmente nas 

atividades profissionais e como, de fato, profissionais integram, usam e 

modificam esses saberes em decorrência das limitações e das disponibi-

lidades em cada situação de trabalho. A epistemologia da prática provê 
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instrumentos para o entendimento das características desses conhecimen-

tos, bem como da função desses conhecimentos tanto no trabalho quanto 

na produção da identidade profissional. (TARDIF, 2000, p. 13) Nesse con-

texto, aquilo que os profissionais dizem a respeito do que fazem reveste-se 

de especial relevância. 

As decorrências desse enunciado nos auxiliam na explicação dos dois 

aspectos anteriormente mencionados. O primeiro aspecto, referente ao 

pertencimento das mulheres a um campo profissional, traz consigo as se-

guintes implicações: profissionais, em sua prática de trabalho, apoiam-se 

em conhecimentos especializados e formalizados por meio de disciplinas 

– no caso da arquitetura e do design, advindos principalmente das ciên-

cias sociais aplicadas, mas também provindas das humanidades, como a 

história, e as ciências duras, como a física. Ainda que os conhecimentos 

mobilizados profissionalmente baseiem-se em disciplinas, sua natureza é 

eminentemente prática, ou seja, moldada e direcionada para a abordagem 

de problemas de projeto concretos – como a construção de uma casa ou o 

desenvolvimento de uma embalagem que incentive o aumento de vendas 

de um produto.

Não se pode deixar de lado o segundo aspecto: o impacto do proces-

so de formação profissional na construção da identidade. Bourdieu (1999) 

nos ajuda a considerar que, ao longo dos anos da faculdade, não se exige 

de estudantes apenas o aprendizado das disciplinas, mas o aprendizado 

dos modos de se comportar, falar e agir, que se constituirão no habitus 

profissional. O sociólogo francês, que analisou vários campos da produção 

cultural e suas regras implícitas, aquelas que são obedecidas sem preci-

sar serem enunciadas, serve-se de três ferramentas de análise que des-

crevem esses processos: 1. o habitus que constitui a incorporação de um 

comportamento típico do campo profissional; 2. campo profissional em si, 

um saber que emana de um conhecimento tácito e cuja inobservância pode 

significar a exclusão ou a diminuição do reconhecimento e das oportuni-

dades profissionais; e, por fim, 3. o capital simbólico, que, em contras-

te com a natureza tangível do capital econômico, refere-se ao valor que 

pode ser traduzido como “prestígio”, “credibilidade” e outras formas que 
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distinguem e classificam, de um modo não concreto, o valor do trabalho 

profissional.

As conclusões iniciais indicaram que a percepção do processo de pro-

jeto relatado pelas entrevistadas sugere a mobilização de conhecimentos 

cuja natureza articula elementos culturalmente associados a comporta-

mentos masculinos, tais como objetividade, foco em problemas concretos 

e atenção a questões técnicas e quantitativas; e comportamentos cultural-

mente associados ao feminino, tais como empatia com o cliente, atenção 

aos detalhes do cotidiano e flexibilidade nas decisões de projeto.

Os trabalhos de Tardif (2000) e Bourdieu (1999) foram complementos 

úteis para a leitura de Franck e Hughes, na construção de uma interpreta-

ção para a impressão de que as profissionais entrevistadas situavam tão 

fortemente seus processos de projeto e tomadas de decisão em aspectos 

autobiográficos, mas não de um modo que a consciência de gênero tivesse 

um papel preponderante. Com efeito, como descreveremos mais adiante, a 

consciência de gênero não parece ser evocada como elemento mobilizado 

nas decisões projetuais. Esses elementos, em geral, são descritos em ter-

mos técnicos e profissionais. 

O manejo do vocabulário típico da profissão (ou jargão) contribui para 

tornar claro o grau de expertise da profissional entrevistada, constatação 

que vai ao encontro das observações de Tardif, de que os saberes profissio-

nais são fortemente personalizados, o que torna difícil, senão improvável, 

dissociar das pessoas e de suas experiências os produtos de seu trabalho. 

Esses saberes, além de pessoais, são situados em função das situações de 

trabalho – e é nessas situações que ganham sentido e que talvez se expli-

que, ao menos em parte, por que a questão do gênero torna-se mais elusi-

va nos discursos das entrevistadas.

Seria possível, nos termos de Pierre Bourdieu em A dominação mascu-

lina (1999), atribuir a ausência do discurso de gênero no testemunho das 

entrevistadas como resultado, ao menos em parte, do processo de “incor-

poração da dominação”? Para o autor, a ordem masculina das coisas não 

apenas é instilada nos corpos, por meio de imposições silenciosas, mas 

também é subentendida nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais 
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coletivos e privados. Lembra ainda que os modos de conhecer das mulhe-

res estão imersos em modos de pensamento que são produtos da introje-

ção de relações de poder constituídas sob a ordem simbólica que relega às 

mulheres uma posição mais baixa, menor, em desvantagem. Em conse-

quência disso, mesmo que os testemunhos não tenham deixado evidências 

de uma “consciência de gênero”, não podemos deixar de ponderar se seria 

válido questionar até que ponto as ações implicadas nos processos de pro-

jeto não se constituem em ações cuja cultura se funda na lógica da cultura 

patriarcal, tácita, e por isso mesmo não questionada nem desafiada.

Há que se lembrar que a noção de “cultura patriarcal” serve como 

categoria analítica, do mesmo modo que o capitalismo, o marxismo e o 

feminismo. Como Chanter (2011) alerta, se, por um lado, a multiplicação 

de categorias de análise permite isolar elementos ou problemas a serem 

estudados, por outro, contém em si um certo potencial para a confusão. 

Como a autora pondera, esses sistemas podem ter um grau de integrida-

de, mas também dependem e interferem em outros. Ou, como considera a 

estudiosa: “Em poucas palavras, sua relação é bem confusa, e não aderem 

às formas perfeitas que nós, emolduradores conceituais, gostaríamos que 

aderissem”. (CHANTER, 2011, p. 59)

Com esse quadro teórico em vista, descrevemos a seguir alguns dos re-

sultados obtidos nas análises dos testemunhos das entrevistadas. Como 

explicação de cunho metodológico, cabe esclarecer que as entrevistas fo-

ram conduzidas em duas partes: na primeira, foram colhidos os dados 

de formação escolar e profissional; na segunda, solicitou-se às autoras 

que escolhessem um projeto de sua autoria e descrevessem o processo de 

concepção e as referências projetuais empregadas. A adoção desse proce-

dimento fundamentou-se numa revisão bibliográfica, sinteticamente co-

mentada antes. 

Os pontos em comum mais frequentes identificados entre as nove en-

trevistadas na escolha do projeto foram:

1.  O projeto escolhido permitiu a mobilização da criatividade profis-

sional (em termos de liberdade de proposição, tal como se referiram 
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as profissionais), complexidade de soluções técnicas e solução de 

desafios;

2.  A profissional reconhece no projeto descrito algum grau de inova-

ção e originalidade, seja de ordem propositiva ou técnica;

3.  Empatia com o cliente – na maioria dos casos, a boa relação com 

o cliente pareceu às profissionais um aspecto muito importante no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos projetos. Exceções são a 

arquiteta que projetou a própria casa e a artista plástica, que relata 

experiências de sua trajetória artística;

4.  Emprego do vocabulário profissional (técnico e cultural) para des-

crever as etapas do projeto, as soluções construtivas e a relação com 

os clientes;

5.  Emprego de referências autobiográficas – experiências de vida, in-

cluindo a infância –, educação recebida da família e ao longo da tra-

jetória escolar, origem, nacionalidade e até mesmo características 

físicas – para descrever as referências projetuais, as decisões relati-

vas ao partido projetual e os modos de posicionar-se em relação aos 

conflitos e impasses, bem como os modos de resolvê-los ao longo 

do projeto.

Corroborando as constatações de Franck, as mulheres invocaram a mo-

bilização das emoções, em especial a empatia com o cliente, como impac-

tante no resultado final do projeto, além de suas experiências de vida, até 

mesmo da infância. Entretanto, não temos evidências de que esses sejam 

aspectos exclusivamente femininos, como o trabalho de Hughes e as con-

siderações de Derrida nos lembram. Alinhado com Hughes, o apreço pelo 

desafio e pela experiência inovadora está presente em todos os relatos.

Talvez não seja de se estranhar que a consciência de gênero não venha 

à tona quando se trata de falar sobre um processo de projeto. Gênero ainda 

não era – e ainda não é – uma categoria reconhecida na formação profis-

sional em arquitetura e design, o que pode ser uma explicação para não ser 

um elemento evocado nos discursos profissionais. 
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O conteúdo dos testemunhos sobre as práticas das autoras entrevista-

das, nesse sentido, é sugestivo, podendo ser decomposto em duas partes: 

uma delas foi o relato autobiográfico, em que diversos componentes da ex-

periência de vida, entre eles o gênero, foram convocados para descrever o 

universo de referências e bases conceituais de projeto. A segunda parte foi 

composta pelo discurso profissional, em que os elementos do repertório 

profissional foram convocados para explicar e justificar decisões de proje-

to e condutas. Na parte autobiográfica, frequentemente foram encontra-

dos relatos de dificuldades enfrentadas por conta da condição feminina. 

Entretanto, esses elementos não pareciam ser convocados na descrição do 

processo de projeto. 

Pontos em comum extraídos das entrevistas com respeito à mobiliza-

ção desses elementos no projeto escolhido para ser comentado na entre-

vista foram: 

1.  O projeto trouxe um desafio técnico e/ou propositivo que as profis-

sionais consideram ter resolvido bem? (por exemplo: a tomada de 

decisão entre restaurar os vitrais de acordo com os desenhos origi-

nais ou simplesmente completar as partes desaparecidas com vidro 

transparente). Essas soluções são descritas em termos de mobili-

zação de saberes técnicos e especializados e no contexto da forma-

ção anterior da profissional – em especial, intelectual e artística. 

Elementos específicos de gênero não foram notados nesses trechos 

da narrativa; 

2.  O projeto exibe algum grau de inovação na área? (por exemplo: no 

caso da designer de embalagens, a adoção de formas mais sinuo-

sas e com nova combinação de cores registrou um volume de vendas 

maior que as anteriores e parece ter inspirado outras marcas a fazer 

algo parecido); 

3.  Nos casos em que houve um cliente, a negociação das decisões com 

ele foi considerada ao mesmo tempo desafiadora e estimulante, 

principalmente no sentido das soluções técnicas – como a opção por 

uma parede de concreto ou aço corten, a acomodação do edifício à 
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topografia do terreno ou uma movimentação de terra mais radical 

etc. Nesse tópico, em alguns momentos, as entrevistadas chegaram 

a fazer considerações a respeito da “flexibilidade feminina” ao lidar 

com o cliente; 

4.  O projeto, ao longo de sua execução ou ao seu final, mostrou aspec-

tos inesperados que, entretanto, foram aproveitados pela profis-

sional de modo positivo. Por exemplo, uma peça de travamento da 

estrutura metálica, a ser escondida dentro da parede, revelou-se tão 

bonita que o morador pediu para que ela ficasse exposta; e uma ins-

talação artística com leite sob uma peça de vidro começou a talhar e 

revelar novos desenhos a cada dia, oferecendo novas leituras para a 

obra de arte; 

5.  O projeto superou as expectativas, como um condomínio residencial 

para classe média-baixa que se tornou referência de arquitetura.

Considerações finais

As relações de gênero, como categoria de análise de projeto, sugerem que 

os discursos tradicionais, predominantemente masculinos, são mobili-

zados, adaptados e apropriados pelas mulheres que praticam arquitetura 

e design, sendo mais problematizados pelas artistas plásticas. Em nossa 

análise, que tomou por base os testemunhos sobre o processo de projeto de 

arquitetura e design, a consciência de gênero comparecia nos testemunhos 

nos momentos em que aspectos da vida pessoal e social eram evocados e 

praticamente desaparecia na descrição das práticas e processos de traba-

lho. Tanto o testemunho das entrevistadas quanto a análise de seus proje-

tos sugeriam um alinhamento com o campo disciplinar da arquitetura e do 

design. Ou seja, os anos de treinamento e prática nesses campos exercem 

grande impacto, enquanto a consciência de gênero, na ação projetual e na 

construção do objeto, não pôde ser observada tão claramente. Exceção é 

feita à trajetória da artista plástica, cujo tema de trabalho incluía a discus-

são sobre o corpo feminino.
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As referências a gênero observadas apareceram relacionadas a atitu-

des comportamentais – como empatia com o cliente e flexibilidade na ne-

gociação –, e não na descrição das decisões ou processos projetuais, em 

que elementos mais relacionados à mobilização de saberes especializados 

surgiram associados às experiências pessoais, em especial relacionadas à 

formação cultural, intelectual e artística.

Atualmente, as transformações ocorridas no campo profissional da 

arquitetura e do urbanismo – em particular, a emergência da discussão 

sobre as condições de trabalho e o papel das arquitetas na prática da pro-

fissão e nos âmbitos de representação nos órgãos de classe – vêm sendo 

objeto de ampla discussão. 

Um volume maior de estudos que observem os processos de proje-

to e os testemunhos dos processos de projeto sob a perspectiva de gêne-

ro é necessário para que se possam identificar, analisar e descrever, com 

crescente clareza, os impactos dos aspectos relacionados à cultura pre-

dominantemente masculina e branca em que a arquitetura é ensinada e 

praticada, bem como os efeitos que esses fatores exercem sobre a ação 

projetual. Atualmente, já vemos muito progresso no que tange ao reco-

nhecimento da contribuição das mulheres ao longo da história da arquite-

tura e do design, entretanto, do ponto de vista racial, há um longo caminho 

a percorrer. O crescente aumento do interesse por essas formas de aborda-

gem e do reconhecimento da relevância da discussão de gênero e raça nas 

áreas de práticas projetuais é motivo de grande otimismo, em especial no 

que se refere à formação das gerações vindouras de praticantes de arqui-

tetura, urbanismo e design.
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Introdução

Ao associar os fundamentos dos estudos de Ciência-Tecnologia-Sociedade 

(CTS) e de uma de suas vertentes mais ativas e instigantes, a Teoria Ator-

Rede (ANT),2 com a natureza, a importância e as especificidades do proje-

to no ensino, na pesquisa e na extensão em Arquitetura-Urbanismo (AU), 

podemos entendê-los como performances de conhecimentos sociotécni-

cos,3 tanto nas escolas e escritórios de AU quanto nos edifícios, cidades e 

lugares brasileiros. E conhecimento também passa a ser entendido como 

uma performance de nossos corpos, enquanto interfaces que aprendem a 

ser afetadas e deslocadas por outras entidades, que tanto podem ser hu-

manas como não humanas. (LATOUR, 2008) 

Segundo minha colega e parceira Rosa Pedro (2010), trata-se de um 

processo de engenharia heterogênea que não permite estabelecer, de an-

temão, quais atores-redes serão mobilizados. Para a adesão de qualquer 

ator-rede e a formação de uma aliança, é necessário traduzir4 os interesses 

em jogo para mobilizar outros actantes. Ao dizer que a realidade é per-

formada, queremos ressaltar que nenhum fato, objeto ou realidade existe 

sem estar articulado com as práticas que o produzem e que o fazem existir 

(MORAES; ARENDT, 2013); que as realidades – no plural – são múltiplas, 

atravessadas e manipuladas por “meio de vários instrumentos, no curso 

2 Acrônimo da designação inglesa Actor-Network Theory, intencionalmente mantido em lugar 
de sua tradução (TAR) para reforçar a proposta por Bruno Latour, John Law e Michel Callon, 
que exploraram sua relação com o trabalho laborioso da formiga (ant) na formulação dos 
fundamentos dessa abordagem.

3 Designação que reconhece que, na atualidade, quase todas as atividades humanas são me-
diadas por algum tipo de tecnologia.

4 Conforme Law (1999, 2004), significa fazer conexão, “se ligar a”, e implica interpretação, apro-
priação e traição, ou “verbo que implica transformação e a possibilidade de equivalência, a 
possibilidade que uma coisa (por exemplo, um ator) possa representar outra (por exemplo, 
uma rede) [...] [e as] [...] traduções são empíricas locais e variáveis”. (LAW, 2002, p. 6) Confor-
me Pedro (2010, p. 83), significa, “antes de tudo, um deslocamento, um desvio de rota, uma 
mediação ou invenção de uma relação antes inexistente e que, de algum modo, modifica os 
atores nela envolvidos – logo, que modifica a rede. É importante, portanto, ressaltar que as 
traduções são sempre imperfeitas, pois significam a apropriação local que cada ator faz do 
que circula na rede. Portanto, não há traduções ‘certas’ ou ‘erradas’, nem qualquer tradução 
deve ser tomada como ‘indiscutível’”.
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de uma série de diferentes práticas” (MOL, 2008, p. 6); e que os fatos, ob-

jetos e entidades são produzidos na ação e pela agência de outros entes, ou 

seja, que são sempre performados. 

Entendendo que CTS e ANT não costumam ser incluídas nos debates no 

campo da AU, inicialmente apresento os seus pressupostos. A seguir, ins-

pirado em Edgar Morin (2000) e Boaventura de Sousa Santos (1997), re-

corro a uma visão panorâmica das inquietações que me têm acompanhado 

ao longo da atuação como arquiteto, professor e pesquisador, relacionadas 

com a crise de valores e seus reflexos na universidade, na produção do co-

nhecimento e na formação dos futuros profissionais de AU. Preocupado com 

o que denomino de tendência de cientificização do campo da AU, recorro a 

William Spiller (1974), Vilanova Artigas (1981), Robert Gutman (1988), Dana 

Cuff (1991), Richard Buchanan (1992), Manoel de Barros (1996), Rubem 

Alves (2005), Bruno Latour (2008), Albena Yaneva (2009), Richard Sennett 

(2009), Stan Allen (2012) e Magali S. Larson (2015) para refletir sobre a di-

ficuldade de diálogo entre a produção de conhecimento em projeto em AU e 

os métodos da ciência; sobre os efeitos das transformações produzidas pela 

agência das novas tecnologias digitais e de informação na formação, na prá-

tica e no trabalho dos arquitetos-urbanistas; sobre suas implicações em um 

mundo cada vez mais ameaçado pelos problemas ambientais, pela concen-

tração de riquezas e pela proliferação da miséria e da pobreza. 

Mas, antes de seguir adiante, gostaria de explicar que neste capítulo 

utilizo intencionalmente as referências a pessoas no feminino, em reco-

nhecimento à majoritária participação de estudantes, professoras e pro-

fissionais mulheres na AU brasileira, e, também, para evitar os horrores 

linguísticos decorrentes da proliferação dos “xises” em textos “politi-

camente corretos”. Em particular, homenageio Angélica Benatti Alvim e 

Angela Gordilho-Souza, pelas suas gestões, fundamentais para a consoli-

dação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo (Anparq). Ao fazer isso, tenho esperança de contribuir para 

equilibrar o eixo de poder em uma profissão ainda dominada por uma pos-

tura machista. Utilizo as palavras no masculino apenas quando me refiro 

especificamente a homens. 
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Sobre os estudos Ciência-Tecnologia- 
-Sociedade e Teoria Ator-Rede

Inicio a reflexão com uma breve explicação dos estudos CTS – ou science 

studies – e da ANT. Faço isso por entender que eles não costumam estar 

presentes nos debates sobre ensino, pesquisa e extensão em projeto de AU. 

Segundo Henrique Cukierman (2007), os estudos CTS designam um 

campo de investigação que se difunde a partir dos anos 1980, caracteriza o 

conhecimento científico como uma construção em permanente transgres-

são das fronteiras arbitrárias entre o técnico e o social e gera uma legião 

de híbridos de ciência e cultura. John Law e Annemarie Mol (2001, p. 609, 

grifo do autor, tradução nossa) descrevem os science studies – designação 

mais comum em inglês – como uma

[...] reviravolta contra as normativas da epistemologia. Enquanto 

os epistemologistas estavam ocupados discutindo sobre como a 

ciência devia proceder, os estudantes sociais da ciência entraram 

nos laboratórios e surgiram com histórias etnográficas sobre os 

modos como a ciência seria realmente praticada. Isso mudou a 

atenção dos estudiosos das exigências necessárias da teoria para 

as texturas dos aspectos práticos de laboratório. Rotulagem, 

marcação, repetição, limpeza, numeração, observação, inter-

pretação: vieram a ser conhecidas como as atividades que com-

põem a ciência em ação. 

Em sua opinião, os estudos CTS possibilitaram o enfrentamento das 

visões gerais, o pensamento idealista e a prática de uma ciência que 

[...] requeria uma quantidade enorme de manipulação laboriosa, 

meticulosa e rotina de artefatos. O glamour desapareceu. A de-

ferência à ciência não era mais necessária. A epistemologia foi 

derrotada, ou assim a história continua. Mesmo não sendo er-

rado, outras coisas também foram acontecendo. O processo de 

rastreamento de ‘ciência’ em laboratório em vez de em teoria, 

não se limitou a entender que a epistemologia normativa deu 

lugar ao realismo etnográfico. Ele também trouxe as ciências 
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para a terra. Ela não seria mais universal. Como resultado de ser 

transcendental a ciência precisava ser localizada. (LAW; MOL, 

2002, p. 609-610, tradução nossa)

Para explicar a ANT, recorro ao seminal “After ANT: complexity, naming 

and topology”, de John Law (1999, p. 1, tradução nossa), que “explora a 

tensão central da noção de ‘ator’-‘rede’ [...] termo oxímoro5 que combi-

na intensionalmente – e elimina a distinção entre – estrutura e agência”. 

Segundo o autor, a ANT pode ser entendida como uma semiótica da mate-

rialidade que assume o insight semiótico da relacionalidade das entidades 

que são produzidas em relações e a “aplica implacavelmente a todos os 

materiais e não simplesmente àqueles que são linguísticos”. (LAW, 1999, 

p. 4, tradução nossa) A ANT reúne duas histórias ou formas de nomear que 

não se sustentam por si mesmas: de um lado, falam da materialidade rela-

cional e, de outro, da performatividade – com a ressalva de que, às vezes, 

ela pode produzir durabilidade e fixidez. Enquanto a abordagem semiótica 

entende que a configuração das entidades é uma consequência das relações 

em que elas estão localizadas, a ANT entende que “são performadas em, 

nas e por meio dessas relações”. (LAW, 1999, p. 3, tradução e grifo nossos) 

Como consequência, em princípio, tudo se torna incerto e reversível. Outra 

peculiaridade da ANT é que, “talvez, a ordenação de ‘atores ... redes’ tenda 

a ignorar as hierarquias de distribuição” (LAW, 1999, p. 6, tradução nossa) 

e, estrategicamente, a explorar o continente não descoberto do Outro.

Uma das múltiplas possibilidades propostas pelo autor para lidar com 

o significado do termo “rede” nas performances ANT envolvendo ensino, 

pesquisa e extensão em projeto de AU seria pensar a espacialidade e seus 

atributos topologicamente. 

A topologia se preocupa com a espacialidade e, em particular, 

com os atributos do espacial que garantem a continuidade dos 

objetos à medida que são deslocados através de um espaço. Aqui 

o ponto importante é que a espacialidade não é dada. Não é fixa, 

5 Conforme Houaiss e Villar (2009, p. 1408), “figura em que se combinam palavras de sentido 
oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que, no contexto, reforçam a expressão”.
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uma parte da ordem das coisas. Em vez disso, ela vem em vá-

rias formas. Estamos mais familiarizados com o Euclidianismo. 

Imagina-se que objetos com três dimensões existem precisa-

mente em um espaço tridimensional adaptável. Dentro desse es-

paço, eles podem ser transportados sem violência, desde que não 

procurem ocupar a mesma posição que algum outro objeto. E, 

enquanto suas coordenadas são sustentadas, eles também retêm 

sua integridade espacial. Além disso, eles podem ser medidos ou 

dimensionados. Eles podem ser empilhados uns sobre os outros. 

Tudo isso é intuitivamente óbvio.

Outra versão do Euclidianismo é a do regionalismo. Aqui (e no-

vamente o ponto é óbvio), a ideia é que o mundo assume a forma 

de uma superfície plana que possibilita que ela seja dividida em 

principados de tamanhos variados. Então, o regionalismo é um 

mundo de áreas com suas próprias regras topológicas sobre in-

tegridade e mudança de área. 

Indiscutivelmente, esses entendimentos topológicos sustentam 

muitos dos discursos e práticas do sociotécnico. Mas estudos de 

sociedades exóticas sugerem que existem outras possibilidades 

espaciais – assim como a teoria ator-rede. Na verdade, a noção 

de ‘rede’ é em si um sistema topológico alternativo. Assim, em 

uma rede, os elementos retêm sua integridade espacial em virtude 

de sua posição em um conjunto de ligações ou relações. Então, a 

integridade do objeto não é sobre um volume dentro de um vo-

lume euclidiano maior. É mais sobre manter padrões de ligações 

estáveis – um ponto explorado por Bruno Latour em seu trabalho 

sobre móveis imutáveis. (LAW, 1999, p. 6-7, tradução nossa)

Entendemos a ANT como um dispositivo de guerra contra o euclidia-

nismo6 ou como uma – mas não a única – maneira de evidenciar que as 

6 Tendência que induz nosso senso comum a pensar que nossos corpos e cidades existem em 
um espaço euclidiano e no seu sistema neutro e preexistente de coordenadas, que define 
as condições de possibilidade nas quais os objetos podem existir, exercer a identidade e a 
experiência de proximidade ou distância. Conforme Law e Mol (2000), em termos euclidianos 
ou cartesianos, é possível dizer que a performance de um objeto-forma estável e contínuo 
ajuda a performar um espaço, um mundo que é cartesiano na forma. Mas existem outras 
espacialidades.
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regiões são performadas por redes que produzem outras espacialidades 

topologicamente complexas, diferentes ou inconformáveis, que entrela-

çam regiões com redes. Por se tratar de um dispositivo semiótico para lu-

tar contra as diferenças essenciais que reforça o caráter performativo dos 

movimentos, associações e objetos constituídos nessas relações, eviden-

cia a necessidade de nos desprendermos das amarras das performances 

volumétricas ou regionais do espaço euclidiano para pensar em “[...] in-

cluir muitas versões de escala, de grande e pequeno, e (novamente em suas 

muitas versões regionais) alternativas como humano e não-humano, ou 

material e social”. (LAW, 1999, p. 8, tradução nossa)

Para que a ANT continue viva, é necessário que continue se trans-

formando sem cair na armadilha de se estabilizar como um ponto fixo. 

Segundo Law (1999, p. 9, tradução nossa), “[...] apenas teorias mortas e 

práticas mortas celebram sua autoidentidade. Apenas teorias e práticas 

mortas mantêm seus nomes, insistem em sua reprodução perfeita. Apenas 

teorias mortas e práticas mortas procuram refletir, em cada detalhe, as 

práticas que vieram antes”. Por não ser algo em particular nem “[...] sim-

plesmente um conjunto aleatório de pedaços e peças, destroços espalha-

dos ao longo do acostamento da autoestrada da teoria” (LAW, 1999, p. 9, 

tradução nossa), é preciso saber afastar as simplicidades e simplificações 

tão apreciadas no meio acadêmico. 

Os rebatimentos dessas questões na reflexão sobre ensino, pesquisa e 

extensão em projeto de AU são evidentes e nos convidam a embarcar em 

uma desafiadora aventura acadêmica com vistas a explorar algumas pistas 

que ajudem a buscar possíveis respostas para as inquietações comparti-

lhadas a seguir. 

Compartilhando algumas incômodas 
inquietações

Na esperança de compartilhar as inquietações (ou incômodos) que moti-

varam minhas escolhas, a seguir apresento algumas pistas. 
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A primeira inquietação a ser compartilhada é sobre a timidez (ou mo-

rosidade) com que as escolas de AU costumam tratar os efeitos dos movi-

mentos do mundo real em suas práticas e reflexões. Apesar dos sinais de 

mudança, é possível considerar que as práticas de ensino de projeto de AU 

seguem descoladas do mundo real, ainda trabalhando com temas quase 

tão fictícios quanto os que levaram os alunos do curso de Arquitetura da 

Escola Nacional de Belas Artes (Enba), liderados por Luiz Nunes, a decre-

tarem uma greve geral que resultou na nomeação de Lucio Costa para a 

direção e na reforma do ensino de arquitetura de 1930.7 

A segunda inquietação deriva do pouco interesse8 dos professores de 

AU pelos fundamentos e práticas da pedagogia, evidenciado pela predomi-

nância de um modelo intuitivo-exploratório que, ancorado na replicação 

das concepções e práticas de nossos tempos de estudantes, explora temas 

fixos estruturados segundo uma questionável complexidade crescente – 

muitas vezes confundida com aumento de área construída ou ocupada. Por 

sua vez, a avaliação, pouco explorada como dispositivo de aprendizagem,9 

costuma-se limitar a julgar o produto com base em juízos de valor e cri-

térios não explicitados previamente, uma vez que os planos de ensino ge-

ralmente se restringem a uma descrição do tema, indicação do programa, 

cronograma e algumas referências. Também não costumamos nos preo-

cupar com custos ou criticar as normas e leis edilícias e urbanísticas – se 

as leis e normas não são analisadas e criticadas nas escolas, quem poderá 

revê-las ou reformulá-las no futuro? 

7 Segundo Abelardo de Souza (1978), os temas de composição de arquitetura antes da reforma 
de 1930 eram: pórtico; fonte; pavilhões de caça; residência para uma família distinta; sala de 
passos perdidos; torre para residência de um filósofo numa ilha deserta; sempre em estilo 
californiano. 

8 Ver artigo “Por uma arquitetura da autonomia: bases para renovar a pedagogia do atelier de 
projeto de arquitetura”, publicado na revista Arqtexto, em 2005, por Rheingantz.

9 Em meus 43 anos como professor, não me lembro de ter participado ou lido qualquer referência 
às três modalidades mais conhecidas de avaliação – diagnóstica, formativa e somativa –, que 
costumo discutir na disciplina Teoria e Prática do Ensino de Projeto de Arquitetura, nos cursos 
de mestrado e doutorado em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
de mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
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Isso tudo é temperado por currículos fragmentados e vazios de doutri-

nas.10 Enquanto as disciplinas de projeto de AU seguem tentando estabili-

zar-se com temas fixos – residência unifamiliar, residência multifamiliar, 

edifício em altura, edifício de uso comercial etc. –, celebrando a manuten-

ção de um modelo “didático” simplista e desconectado, as demandas da 

vida cotidiana seguem instáveis e dinâmicas. Aqui estou sendo intencio-

nalmente injusto com as escolas e professoras bem-intencionadas que se-

guem por ensaio e erro, tentando “reinventar a roda”, deixando à margem 

práticas e saberes pedagógicos consagrados e disponíveis em farta biblio-

grafia, ou ignorando a contribuição de estudos como os produzidos por 

Dana Cuff (1991), Thomas Dutton e Lian H. Mann (1996), Willian Saunders 

(1996), Robert Gutman (1988), Jean-Pierre Boutinet (2002), Bruno Latour 

(2008), Albena Yaneva (2009), Stan Allen (2012), Ashraf Salama (2015), 

entre outros. 

Apesar dos ajustes decorrentes da introdução dos computadores e das 

plataformas de modelagem e parametrização, bem como de algumas (ain-

da tímidas) experiências com ateliês integrados ou trabalhos colaborati-

vos a distância, seguimos replicando os princípios e as práticas de quando 

éramos estudantes, com o agravante de, praticamente, expulsar dos ate-

liês o desenho manual. Há, ainda, outro agravante: se antes o ensino e a 

prática de projeto seguiam a doutrina e os dogmas do movimento moder-

no, hoje valem as crenças, a estética e as doutrinas – quando existem – de 

cada professora. Basicamente, suas atividades seguem centradas na agên-

cia das arquitetas-urbanistas, supervalorizando o produto e descurando 

10 Segundo Danilo Gandin, autor que acredita em processos de planejamento estratégicos e 
efetivamente participativos, no livro A prática do planejamento participativo, um projeto 
pedagógico deve compreender a situação, estabelecer um rumo, verificar a distância entre o 
desejado e o disponível no momento, para definir o caminho no tempo. Para dar conta desse 
processo, o autor defende a necessidade de estabelecer um marco referencial, que pode 
ser de três tipos. Em cada um dos tipos por ele definidos como parte do plano, a instituição 
assume um comportamento diferente: 1. no marco situacional, a instituição se compreende 
como parte de um determinado contexto de mundo real; 2. no marco doutrinal, ela se projeta 
como portadora de uma proposta sociopolítica, entendendo “doutrina” como uma proposta 
teoricamente fundamentada; e 3. no marco operativo, a instituição propõe-se como realiza-
dora de um processo técnico específico de seu campo de ação, com vistas a viabilizar sua 
proposta sociopolítica no tempo. Na prática, penso que a maior parte das escolas de AU 
atende apenas ao terceiro marco, parcialmente. 
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de registrar e avaliar os movimentos performados durante o processo.  

A exemplo da situação das escolas americanas dos anos 1980-1990, des-

crita por Dana Cuff (1991), o ateliê de projeto continua como núcleo de um 

currículo que segue um desgastado modelo adaptado da antiga École des 

Beaux-Arts e imita um escritório de AU. 

Em lugar de recorrer à pedagogia, seguimos replicando os princípios 

e práticas de quando éramos estudantes. Em nossa insanidade, seguimos 

acreditando em projetos “pedagógicos” – as aspas visam ressaltar a in-

consistência de uma designação que costuma limitar-se ao atendimento 

de uma exigência legal, descurando dos indispensáveis fundamentos pe-

dagógicos que deveriam explicitar. Sendo elaborados majoritariamente por 

professoras sem formação pedagógica, é improvável que venham a ser efe-

tivamente pedagógicos. Em plena era da transdisciplinaridade antropoce-

na e do trabalho a distância, são projetos “pedagógicos” que reproduzem 

e reforçam hierarquias entre disciplinas ou departamentos, professoras e 

escolas.11 As hierarquias servem para classificar centros de formação, gerar 

tiranias, políticas excludentes e autoritárias. (LARSON, 2015) 

Os projetos “pedagógicos” também servem para diferenciar o acesso 

aos recursos e dificultar – ou impedir – práticas de projeto em contexto 

real. No caso brasileiro, isso se deve, em grande parte, às ações corpora-

tivas de conselhos e organizações de classe, que alegam a necessidade de 

preservar um mercado profissional em crise – por ser elitista e restrito, 

não pelo exercício profissional nas periferias urbanas – para impedir a 

atuação das escolas, especialmente as públicas, em projetos reais, mesmo 

aqueles destinados a atender às reconhecidas demandas atuais e futuras 

das periferias, que não têm acesso aos serviços dos profissionais de AU. 

Isso tudo acontece enquanto as escolas de medicina, odontologia, psico-

logia e direito seguem, há décadas e com a anuência dos seus respecti-

vos conselhos e ordens, atuando em contextos reais. Além de perverso, 

esse bloqueio dificulta a disseminação e a consolidação da residência em 

11 Ainda lembro a dificuldade enfrentada em 1992, quando aceitei o convite do então diretor 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Luiz Paulo Conde, e me transferi da UFPel para a 
UFRJ. 
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projetos de interesse social – que, a duras penas, começa a dar seus pri-

meiros passos. 

Outra inquietação é a implantação dos “escritórios-modelo”, a ser  

(re)pensada para que possam efetivamente contribuir para reduzir o dis-

tanciamento das escolas de AU do mundo “real”, em reforço aos caminhos 

que a duras penas e tardiamente vêm tentando explorar a recente (e tardia) 

valorização da extensão universitária. Mas a lógica de criação desses es-

critórios-modelo parece estar prisioneira de uma designação infeliz, que 

revela o gosto pela simplificação e pela estabilização associado às teorias 

e práticas mortas, denunciado por John Law (1999): “escritório” sugere 

um tipo de organização em extinção e que navega nos mares do particular 

ou do privado; “modelo” indica sua vinculação com a lógica dos “ideais” 

modernos – homem ideal, mulher ideal, casa ideal, cidade ideal etc.; em 

contrapartida, o real era desprezado e desfigurado por um distanciamento 

(intencional) das demandas da vida cotidiana e do senso comum; o “real” 

era abandonado em troca de um “ideal” que buscava uma suposta (e ir-

real) aproximação com o divino. A predileção por um ideal de solução úni-

ca naturaliza problemas que não são únicos nem simples, mas instáveis e 

de extrema complexidade. 

Em uma atualidade em que proliferam problemas e versões de alter-

nativas de solução, como é possível seguir acreditando na possibilidade e 

na eficácia de soluções-modelo? Modelo de quê? Modelo para quem? Em 

sua atual configuração, os escritórios-modelo fazem proliferar questões 

que carecem de respostas – a perguntas que não são feitas. É improvável 

que, em sua configuração atual, os escritórios-modelo consigam produ-

zir versões aceitáveis de possíveis respostas, até porque é pouco provável 

que se consigam respostas se as perguntas não são feitas. O primeiro passo 

para reverter essa situação seria (re)nomear a atual designação, proble-

mática, por “laboratório de projetos”,12 sem AU, uma vez que a maior parte 

dos problemas atuais e futuros transcende as fronteiras disciplinares do 

12 Nos estudos de CTS e na ANT, “laboratório” designa os lugares de produção de conhecimen-
to, podendo tanto designar um laboratório em sua configuração mais tradicional quanto 
todo e qualquer conjunto profissional, social ou ator-rede que atua na concepção, produção 
ou transporte de inovações. 
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que costumamos designar por AU, para começar a respirar e a viver nos 

mundos da transdisciplinaridade.

Explorando um pouco mais o descolamento das práticas profissionais e 

dos temas e demandas da vida cotidiana das cidades nos ateliês de projeto, 

outra inquietação persistente que precisa ser eliminada é a tendência que 

tem cada disciplina de projeto de se imaginar “um mundo em si” de reali-

dade fictícia e esquizofrênica, temperada pelos interesses (e também pelos 

desinteresses), saberes (e também pelos não saberes) de cada professora. 

Uma evidência dessa esquizofrenia aconteceu no início dos anos 1990, 

quando assumi interinamente a chefia do departamento de projeto de ar-

quitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tentei, sem sucesso, negociar a adoção 

de um padrão para designar as diferentes etapas de projeto – minha pro-

posta foi adotar um documento redigido pelo Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (RJ). Nessa época, que acredito ser a mesma em que vivemos ainda 

hoje, as alunas eram obrigadas a descobrir – uma vez que isso nunca lhes 

era explicado – o que cada professora entendia por estudo preliminar, an-

teprojeto, projeto legal, projeto executivo, detalhamento e especificações, 

bem como quais eram os elementos e formatos a serem utilizados em cada 

etapa. Isso acontecia, inclusive, nas turmas de uma mesma disciplina.

Um outro exemplo dessa esquizofrenia aconteceu no início dos anos 

2000, quando comecei a atuar na disciplina Projeto de Arquitetura I, com 

o tema “residência unifamiliar”. Ao retornar das férias, no final de janei-

ro, fui informado pelo chefe de departamento que deveria ministrar uma 

das seis turmas da disciplina, então coordenada por um professor de tem-

po parcial, respeitado pelo rigor dos telhados e detalhes dos seus projetos 

residenciais. Passei todo mês de fevereiro à espera de uma reunião para 

discussão do plano de ensino e do programa. Para minha surpresa e des-

conforto, no primeiro dia de aula, o coordenador reuniu os professores 

e apresentou um programa que deveria ser adotado em todas as turmas. 

Basicamente, o programa discriminava garagem para três veículos, va-

randa com pelo menos três metros de largura, quatro banheiros, duas suí-

tes e um terceiro quarto, dependências de serviço completas, sala de estar/
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jantar com pelo menos dois ambientes e 50 metros quadrados de área com 

acesso à varanda. Um programa dos anos 1950, genuinamente moderno! 

Enquanto isso, no “mundo real”, começava-se a questionar a importân-

cia/utilidade dos automóveis, e a internet e os computadores viabilizavam 

o escritório e o trabalho em casa.

No período anterior à disciplina, Marcelo Tramontano e Varlete Benevente 

(2004) divulgaram os resultados preliminares de duas e-pesquisas do 

grupo Nomads.usp13 realizadas entre 2001 e 2003 sobre “Comportamentos 

e espaços de morar”. Esse assunto poderia ser desdobrado em diversas re-

flexões, que aqui se limitam a umas poucas linhas, na esperança de que 

elas sirvam como evidência de algumas insanidades que precisam ser 

enfrentadas. A primeira delas seria a controversa disputa entre arquite-

tos “praticantes” e arquitetos “teóricos”. Com as aspas, quero ressaltar 

o absurdo dessa naturalização ou divisão reducionista sobre o ensino e a 

prática de projeto de AU nas escolas brasileiras, exacerbada com a rees-

truturação unilateral da carreira docente e a instituição do regime de de-

dicação exclusiva, complementadas pela decretação constitucional da 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Essa reestruturação atro-

pelou a histórica sintonia entre ensino e prática de uma profissão que, até 

aquele momento, não tinha tradição em pós-graduação e em pesquisa e 

progressivamente substitui os “arquitetos que dão aula” por “arquitetos 

doutores e pesquisadores que dão aula” (RHEINGANTZ, 2005), mantendo 

intocada a tradição de desprezo pelos fundamentos da pedagogia. A preo-

cupação com o aumento do número de professoras com doutorado e pouca 

ou nenhuma experiência de projeto acirra uma disputa histórica que re-

monta ao século XIX, em que entendia-se que a essência da atividade dos 

Arquitetos – com “A” maiúsculo e no masculino, porque na época eram ra-

ras as professoras – se resumia ao projeto e, por isso, desqualificavam-se 

as atividades e saberes de quem se ocupava com as atividades e disciplinas 

“complementares”. 

13 Vinculado ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP), 
campus São Carlos.
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Ao me transferir para a UFRJ e concluir meu doutorado, passei a ser 

(des)classificado como mais um teórico com dedicação exclusiva que não 

trabalhava em escritório – prática bastante comum na época.14 Ao ser as-

sim (des)classificado, meus mais de 50 projetos, entre 1977 e 1984; dois 

anos chefiando o escritório de projetos da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), entre 1982 e 1984; e as obras que administrei foram literalmente 

apagados. Outra prova da insanidade envolvendo essa controvérsia entre 

“práticos” e “teóricos”15 é o fato de que o programa de arquitetura extem-

porâneo da disciplina Projeto de Arquitetura I foi proposto por um profes-

sor-arquiteto reconhecidamente “prático”, enquanto as novas demandas 

programáticas resultaram de uma pesquisa coordenada por um professor-

-arquiteto “teórico”. 

Antes de retomar as inquietações, é necessário reconhecer que o modelo 

de ensino de projeto de AU que venho criticando funcionou relativamente 

bem enquanto as escolas seguiam a doutrina e os dogmas da arquitetura 

moderna – uma época em que as escolas tinham doutrina. Mas, quando a 

modernidade começou a dar progressivos sinais de esgotamento e proli-

feraram movimentos “ismos” – pós-modernismo, regionalismo crítico, 

estruturalismo, pós-estruturalismo etc. –, os “pedagogos” da AU pare-

cem ter-se esquecido de incorporar outras doutrinas aos seus projetos 

“pedagógicos”, agora abandonados nas movediças areias do “tudo vale”. 

O associado com o vazio doutrinário dos projetos “pedagógicos” e 

o acirramento da disputa “teóricos” versus “práticos” potencializam 

o distanciamento das práticas profissionais, que passa a ser acompa-

nhado pela progressiva substituição do exercício projetual pela reflexão 

crítica, de difícil rebatimento no exercício projetual enquanto prática 

14 Quando Luiz Paulo Conde, então diretor da FAU-UFRJ, me convidou para transferir e ocu-
par a vaga aberta por ele quando passou a professor titular, perguntou em que escritório 
pretendia trabalhar. Respondi que era dedicação exclusiva, recebendo como resposta: “aqui 
ninguém dá muita bola para isso”.

15 Aqui as aspas servem para reforçar minha crítica a essa classificação esdrúxula, especial-
mente a partir do alinhamento com CTS e ANT, que se fundamenta na inseparabilidade entre 
teoria e prática e afirma que ambas são performadas ao mesmo tempo, se influenciam e são 
influenciadas entre si.
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pragmática para resolução de problemas de projeto. Esse “assunto endia-

brado” (BUCHANAN, 1992) será retomado mais adiante. 

Outro fator que potencializa a insanidade da disputa é a instituição das 

políticas de pós-graduação e pesquisa e dos processos de avaliação dos 

programas de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), que enfatiza a formação de pesquisa-

dores, mas descuida da formação pedagógica. Essas políticas contribuem 

para sobrecarregar as professoras doutoras com regime de dedicação ex-

clusiva com as atividades de ensino, pesquisa e extensão na pós-gradua-

ção, que seguem cumprindo com as mesmas obrigações na graduação que 

suas colegas da “prática” ou que não se envolvem com a pós-graduação, 

que passam a ocupar as cada vez mais raras vagas destinadas ao regime de 

tempo parcial – 20 horas semanais –, praticamente inviabilizadas pelos 

salários aviltantes. 

Ao que parece, o mestrado profissional está contribuindo para romper 

as – até aqui – intransponíveis fronteiras e trincheiras dessa guerra en-

tre falsos opostos. E os “espaços entre” começam a ser explorados com 

benefícios para ambos os lados. Aqui, vale a pena recuperar a reflexão de 

Michel Serres sobre a relação entre os saberes, que chama atenção para 

uma palavra que nessas ocasiões costuma ser banalizada: interface, que 

geralmente dá uma ideia (pouco fidedigna) de junção “lisa” na conexão 

entre os saberes. Em seu entendimento, esses espaços “entre” os saberes 

– ou entre quem “teoriza” e quem “pratica” – não têm qualquer seme-

lhança com superfícies lisas, mas sim com margens dentadas e cheias de 

irregularidades, cujos “encaixes” são variáveis e precisam ser produzidos, 

o que requer muito trabalho e disposição para correr riscos:

Você observou a moda, entre os cientistas, da palavra ‘interface’, 

que supõe que entre duas ciências ou entre dois conceitos, a jun-

ção, perfeitamente dominada ou anulada, não apresenta de fato 

problemas? Creio, pelo contrário, que esses espaços entre são 

mais complicados do que se pensa; é por isso que os comparei, 

em Passage Du Nord-Ouest, a margens, ilhas e partes de bancos 

fractais. Entre as ciências duras e as chamadas ciências humanas 
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a passagem se assemelha a uma margem dentada, cheia de gelo e 

variável: você já viu o mapa do norte do Canadá? [...] Antes fractal 

do que realmente simples. Menos uma junção dominada do que 

uma aventura a se correr. (SERRES, 1999, p. 94-95)

Essa aventura pode tornar-se fascinante, especialmente quando ali-

nhada com a proposição performativa dos estudos CTS e da ANT e seu 

interesse em explorar e entrelaçar as controvérsias, os movimentos e os 

efeitos que se produzem no ensino, na pesquisa e na extensão em projeto 

de AU. Por não ser excludente, mas associativa, pode contribuir para am-

pliar os horizontes de possibilidades das futuras arquitetas-urbanistas.

Figura 1 – Criação de Adão, de Michelangelo (c. 1511)
Fonte: A criação... ([20--?]).

Outra inquietação diz respeito a uma frase da Carta para a educação dos 

arquitetos: nós arquitetos “[...] acreditamos que tudo que tenha um impac-

to sobre a maneira em que o ambiente construído é planejado, projetado, 

fabricado, usado, equipado, configurado e mantido, pertence ao domínio da 

arquitetura”. (UNESCO; UNIÃO INTERNACIONAL DOS ARQUITETOS, 2011, 

grifo nosso) Esse tipo de afirmação sugere uma (perigosa) postura deli-

rante bem ilustrada com as imagens da Criação de Adão, obra-prima pro-

duzida por Michelangelo Buonarroti no teto da Capela Sistina: a crença de 
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que o domínio dos arquitetos-urbanistas, a exemplo de Deus, nos possibi-

lita planejar, configurar, fabricar, manter e criar um mundo. Essa crença – 

ou seria arrogância? – tem dificultado a vida e a autocrítica de professoras, 

alunas e arquitetas-urbanistas. Diante dos problemas ambientais globais, 

a suposição de que tudo relacionado com a concepção e a fabricação do 

ambiente construído seja domínio da arquitetura se transforma em uma 

crença insustentável diante da abrangência e da transdisciplinaridade de 

conhecimentos necessárias para atender às demandas que atravessam 

nosso caminho, especialmente aquelas relacionadas com o meio ambiente 

e com a ecologia.

Mas essa crença no domínio de conhecimentos que parecem divinos é, 

em parte, enfatizada pela afirmação de “uma sólida formação generalista” 

na revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. (BRASIL, 2010) Em minha opinião, esse tipo de 

recomendação tem servido de alimento de projetos “pedagógicos” despi-

dos de fundamentos pedagógicos, para mascarar os marcos doutrinal e si-

tuacional (GANDIN, 1995) e para afirmar uma espécie de conservadorismo 

elitista e extemporâneo de um modelo de ateliê que se distancia progres-

sivamente das demandas e práticas da formação das arquitetas-urbanis-

tas das escolas públicas brasileiras. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2010) e a Carta para a educação dos arquitetos (2011) reafirmam 

uma autossuficiência incompatível com a complexidade de uma atualidade 

em que as hibridações envolvendo a sociedade, a natureza e o tecnológico 

se multiplicam na dinâmica de um mundo onde proliferam a desigualdade 

e a concentração de renda. 

Essa afirmação generalista reforça a discussão sobre a manutenção dos 

modelos e práticas nas escolas brasileiras nos quais cada ateliê de projeto 

performa um mundo à parte, ancorado nas crenças e preferências das pro-

fessoras, que seguem trabalhando com temas desconectados dos proble-

mas cotidianos da vida urbana. A maioria dos ateliês opera como se fossem 

mundos paralelos que não conversam entre si, mas essa é uma discus-

são que, embora necessária, não cabe em um capítulo de livro. Contudo, 

ao mencioná-la, reforço a aposta de que movimentos – ainda tímidos 
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– como o reconhecimento crescente da importância da extensão univer-

sitária e os esforços para equipará-la à pesquisa podem contribuir para 

reduzir o abismo entre a vida nas escolas e a prática da profissão, ago-

ra não mais restrita aos escritórios. Para que isso aconteça, é necessário 

romper as barreiras corporativas que impedem ou dificultam a atuação das 

escolas públicas no mundo real, com ênfase nas periferias urbanas. Mas 

esse é um assunto que me limito apenas a mencionar, entendendo que as 

colegas professoras envolvidas com a residência em arquitetura têm mais 

propriedade para discutir.

Sobre “a realidade” e os dilemas da 
universidade na atualidade

Inspirado em Para que serve a educação?, do pensador e educador chileno 

Humberto Maturana (2002), nesta seção, compartilho algumas reflexões 

sobre a quem servem o ensino e a pesquisa nas escolas de AU brasileiras. 

Como nada serve em si mesmo, servir demanda um entendimento rela-

cional ou performativo. Esse entendimento nos remete obrigatoriamente 

à pergunta: o que realmente queremos do ensino, da pesquisa e da exten-

são em AU? Nosso ensino e pesquisa servem a qual Brasil? Queremos ensi-

nar e pesquisar AU para quê? E essas perguntas nos levam à de Maturana: 

que país queremos? Certamente, as respostas devem performar múltiplas 

possibilidades.

Segundo Maturana, precisamos estar em alerta para algumas questões 

importantes que não costumam receber a devida atenção e cuidado quando 

se discutem ensino, pesquisa e extensão em AU no Brasil. Antes de refletir-

mos sobre a educação em AU, precisamos refletir sobre em qual projeto de 

país se inserem nosso entendimento de educação, de projeto pedagógico 

– agora sem as aspas –, e nossas ações em ensino, pesquisa e extensão. 

Ao refletir sobre a situação chilena em meados dos anos 1990, Maturana 

(2002) aponta a existência de, pelo menos, dois projetos de país distintos, 

que, na minha opinião, também existem no Brasil atual: um no passado, 

outro no presente. Nos anos 1960 e início dos 1970, muitos estudantes 
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universitários estudavam para devolver ao país o que recebiam, alinhados 

com um propósito comum de construir um país mais justo e democrático. 

Desejavam, assim, contribuir para melhorar o bem-estar de seu povo. No 

final do século XX e início do século XXI, os estudantes vivem o dilema de 

escolher entre o que deles se pede – preparar-se para competir no mer-

cado profissional – e seus sonhos e desejos de mudar uma ordem política, 

econômica, social e cultural que (re)produz mais desigualdades, trazendo 

pobreza, sofrimento material e espiritual. Segundo Maturana, existe um 

enorme abismo entre preparar-se para devolver ao país o que se recebeu 

dele e preparar-se para competir no mercado de trabalho. Esses dois proje-

tos produzem mundos completamente distintos. Enquanto antes propósito 

individual e propósito social estavam alinhados, hoje não existe propósito 

social:16 quando uma pessoa se torna estudante para entrar na competição 

profissional, ela se alinha com um processo que se define pela negação do 

outro, sob o eufemismo do mercado da livre e sadia competição. 

Mas, ao alertar para a impossibilidade de existir competição sadia, por-

que ela sempre se baseia na negação do outro, Maturana (2002) explicita 

um ponto de reflexão importante para o campo do ensino, da pesquisa, da 

extensão e da prática da AU: nossa celebrada tradição de concursos. Nunca 

fui defensor dos concursos – e das suas sabidas (mas não discutidas) pos-

sibilidades de manipulação de resultados – e da previsível inadequação 

dos projetos premiados, que, de um modo geral, não atendem às “reais” 

demandas que motivaram a realização do concurso. 

Como reforço dessa observação, relato três situações que vivenciei.  

A primeira aconteceu no Concurso Brasilit 1981 – para projeto de con-

junto habitacional para Nova Odessa, em São Paulo –, cujo edital dividiu 

o julgamento em duas etapas: uma primeira, regional, com o projeto da 

unidade habitacional e um esquema ilustrativo da proposta urbana, que 

seria julgada na segunda etapa, nacional. Em parceria com Luiz Otavio 

Zamarioli, participei da etapa regional, na Região Sul, reunindo arquitetos 

16 Mesmo consciente de que estou sendo injusto com muitas estudantes que ainda alimentam 
o sonho de alinhar os dois mundos ou propósitos – o pessoal e o social –, mantenho o ar-
gumento de Maturana por acreditar no seu efeito mobilizador, de nos fazer agir, em lugar de 
apenas pensar.  
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dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo – 

agregando mais do dobro de inscritos nas duas outras regiões. Seguindo 

o edital, elaboramos um projeto cuidadoso e detalhado de unidade habi-

tacional complementado por um despretensioso esquema de desenho ur-

bano. Conversando com um membro do júri, na primeira etapa, soubemos 

que nosso projeto foi um dos três pré-selecionados na Região Sul, mas foi 

preterido porque a proposta de desenho urbano estava muito esquemática. 

A conversa deixou evidente que o júri não seguiu o edital. 

A segunda situação aconteceu no concurso de projeto do Anexo do 

Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 2010. 

Colaborei com a equipe coordenada por Heitor Derbli. Como o sítio era 

tombado, o edital foi muito restritivo com relação à volumetria. Em con-

versa com um colega do júri, soube que, por considerar que os projetos 

cuja volumetria obedecia ao edital eram muito banais, o júri desconsiderou 

o edital e classificou projetos cuja volumetria não estava de acordo com 

ele, que deveriam ser desclassificados. 

A terceira situação ocorreu no concurso para professor titular na FAU-

UFRJ, em 2011, quando um membro da banca – também professor com 

dedicação exclusiva, mas que seguia com suas atividades de projeto – 

questionou a inexistência de projetos nos últimos 20 anos. Respondi que, 

sendo professor desde 1984 com dedicação exclusiva e como os órgãos de 

classe impediam que as universidades elaborassem projetos, a atividade 

com projetos estaria vedada e que o concurso era para professor titular de 

projeto, não para profissional de projeto. Se fosse um concurso de proje-

tos, caberia ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), não à FAU-UFRJ. 

Em resposta, o colega da banca afirmou que a dedicação exclusiva não era 

impedimento para que os professores continuassem suas atividades com 

projeto. Mesmo diante dos indícios de que o edital poderia não ser segui-

do, não reagi ou protocolei recurso para suspender o concurso. A banca 

classificou em primeiro lugar um professor com dedicação exclusiva que 

nunca desempenhou outra atividade docente além de dar aulas, também 

conhecido por sua atividade com projeto. Quando o resultado foi publica-

do, em lugar de registrar meu estranhamento na ata, entrei com recurso no 
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Conselho Universitário. Depois de um ano sem notícias sobre o andamen-

to, retirei o processo, possibilitando que o candidato escolhido assumisse 

a vaga. Transcorridos uns poucos meses, por ter completado 70 anos, se 

aposentou. Mesmo tendo dois professores aprovados e aptos para ocupar 

a vaga aberta pela aposentadoria, a direção da FAU optou por não pedir a 

prorrogação do prazo de validade do concurso por mais um ano, e a vaga de 

professor titular voltou para a vala comum da UFRJ. 

Certo de que não são casos isolados nem novidade, incluí essas três si-

tuações por entender que esse tipo de situação precisa ser exposto, enfren-

tado, discutido e resolvido. Mas convém não esquecer que essas histórias 

podem produzir outras versões igualmente legítimas em função dos crité-

rios de sua aceitação e explicação. (MATURANA, 2002)

Essas situações aparentemente banais são importantes para reforçar 

o argumento de que “realidade” é sempre uma proposição explicativa (no 

caso de Maturana) ou que as realidades são performadas (no caso dos estu-

dos CTS e ANT), o que implica que não é algo único. As realidades são múl-

tiplas e manipuladas no curso de uma série de diferentes práticas (MOL, 

2008) igualmente legítimas. Suas discordâncias decorrem dos critérios de 

aceitação e explicação (MATURANA, 2002), a exemplo do negacionismo da 

ciência, dos efeitos da pandemia da Covid-19, do desmatamento e da ex-

ploração predatória da Floresta Amazônica. Outros bons exemplos são as 

muitas dificuldades na performação do ensino, da pesquisa e da extensão 

em AU, que resultam da perigosa generalização da possibilidade de exis-

tência de “uma única realidade”, que oculta as diferenças, crenças e in-

teresses, que tendem a ser naturalizados e mascarados. Penso que os três 

exemplos citados são muito ilustrativos do ocultamento dos interesses e 

crenças envolvidos.

Segundo Maturana, seguimos nossas emoções e vivemos o “real” 

como a presença de nossa experiência. Ver, ouvir, cheirar e tocar são con-

dições fundamentais em nossas existências. Mas, em nosso viver cotidia-

no, não sabemos – nem podermos – distinguir entre percepção, ilusão e 

o que costumamos chamar de real. Diante da impossibilidade de discernir 

entre o real e o virtual, utilizamos as nossas experiências como referência 
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fundamental para explicar as outras experiências que vivemos igualmente 

como reais – experiências que, surpreendentemente, costumamos des-

valorizar em nossas explicações, especialmente na universidade da razão. 

(SANTOS, 1997)

Seguindo com as questões relacionadas com nosso viver, aparen-

temente externo à AU, recorro a dois pensadores que respeito e admiro. 

Boaventura Sousa Santos (1997) discute sobre duas crises da universidade: 

1.  a crise de hegemonia de uma instituição que tenta conservar-se vol-

tada para o investimento a longo prazo da pesquisa básica, científica 

e humanística versus a necessidade ou desejo de assumir responsa-

bilidade social frente aos problemas do mundo e suas dicotomias, 

tais como cultura de elite (alta) e cultura popular; educação e traba-

lho; teoria e prática; e 

2.  a crise institucional entre a autonomia na definição dos valores e dos 

objetivos institucionais versus sua submissão crescente a critérios 

de eficácia e produtividade de origem empresarial. Já Edgar Morin 

(2000) apresenta a proposta de transformação da universidade da 

razão em universidade do pensamento, reunindo disciplinas para 

que as alunas, professoras, pesquisadoras e extensionistas possam 

apreender e explorar “o que é tecido junto”, contextualizando e in-

terfaceando conhecimentos com vistas a desenvolver nossa huma-

nidade.

Aqui cabe uma ressalva sobre a ênfase na humanidade em função da 

crescente preocupação com os impactos globais e com as consequências 

das atividades humanas na evolução do planeta Terra em seu período an-

tropoceno. Mais uma vez, recorro a Boaventura de Sousa Santos (1995) e 

à sua lembrança de que a ciência é uma das tantas formas que nós huma-

nos utilizamos para explicar nosso estar no mundo – nem sempre a me-

lhor ou a mais certa. Seguindo essa linha de raciocínio, Manoel de Barros 

observa que a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, 

mas não pode medir seus encantos; e Rubem Alves, que a ciência nasceu 

da desconfiança dos sentidos e se assemelha às redes de pesca, que não 
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prestam para pescar todos os tipos de peixe. Os peixes menores exigem 

redes com malhas mais finas. Na rede da ciência, só aquilo que é retido 

pela rede da confraria dos cientistas é considerado científico. Isso muito se 

aproxima da observação de Maturana (2001) de que, apesar das alegações 

de objetividade e independência, a ciência existe, se desenvolve e expressa  

interesses, desejos, ambições e fantasias dos cientistas; suas alegações de 

objetividade e universalidade são afirmações morais e o treinamento dos 

cientistas e a ciência não fornecem sabedoria. No caso da AU, suas redes 

deixam escapar muitos peixes que deveriam servir para seu alimento.

Outras questões diretamente relacionadas com a ciência que precisam 

ser trazidas à existência são expostas pela crítica de Isabelle Stengers e 

Bruno Latour. Segundo Stengers (2002, p. 35), “a definição da ‘ciência’ 

nunca é neutra, já que, desde que a ciência dita moderna existe, o título 

de ciência confere àquele que se diz ‘cientista’ direitos e deveres”. Latour, 

com sua conhecida e ácida ironia, diferencia a Ciência, no singular e com 

“C” maiúsculo, das ciências. Ele define Ciência

[...] como a politização das ciências pela epistemologia (políti-

ca), para tornar impotente a vida pública, fazendo pesar sobre 

ela a ameaça de uma salvação por uma natureza já unificada, e as 

ciências, no plural e em minúsculo, definidas como um dos cinco 

métodos essenciais do coletivo à procura de proposições, com as 

quais deve constituir o mundo comum, encarregado da manuten-

ção da pluralidade das realidades externas. (LATOUR, 2004, p. 372)

Outro incômodo a ser enfrentado com outros e mais críticos olhos é o 

equívoco de seguir tentando moldar o campo da produção de conhecimen-

to em AU na forma e nos procedimentos da pesquisa científica e de suas 

verdades triunfantes (SANTOS, 1987), considerando que ela é apenas uma 

das muitas formas que utilizamos para explicar nosso estar no mundo. 

Aqui, é interessante lembrar as palavras de Rubem Alves (2005, p. 101): a 

ciência “[...] nasceu da desconfiança dos sentidos. Ela acredita que a reali-

dade é como uma mulher pudica; que aquilo que a gente vê não é a verdade. 

Ela fica envergonhada quando é vista por meio dos sentidos. Esconde-se 

deles. Dissimula. Engana”. 
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Mas concordar com esses autores não implica deixar de reconhecer 

que nossa relação com a ciência e com a tecnologia segue sendo de depen-

dência e fascínio, assim como também podemos depender e nos fascinar 

com a beleza de um edifício, de um quadro ou poema, com a melodia de 

uma canção, com o aroma de pão fresco ou com o sabor de uma feijoada. 

Precisamos e dependemos tanto do conhecimento científico e dos artefa-

tos tecnológicos quanto das qualidades relacionais que não costumam ser 

consideradas científicas. 

Para reforçar esse argumento, Vilanova Artigas (1981) alerta para a es-

pecificidade dos métodos da AU, que não devem ser confundidos com os 

métodos da ciência ou da tecnologia. Diferentemente do discurso cienti-

ficista que vem ganhando corpo na academia, a AU combina a materia-

lidade dos edifícios e lugares com a humanidade de quem os habita, ou 

seja: combina ciência, tecnologia e subjetividade; comporta os dois ângu-

los distintos, da materialidade e das qualidades. Enquanto a materialidade 

dos edifícios e lugares – a lógica construtiva dos materiais e dos processos 

construtivos – pode ser analisada e tratada como entidade científica ou 

tecnológica, o mesmo não acontece com as qualidades. Existem edifícios 

e lugares que emocionam e provocam a imaginação de muitas pessoas. 

Outros são ambíguos: agradam alguns, desagradam outros. Mas essas 

qualidades não podem ser fielmente representadas ou resumidas por teo-

rias, nem interpretadas a partir de conceitos, que costumam “ser rígidos 

ou limitados demais para expressar a natureza dinâmica dos sentidos do 

corpo e da mente”. (TULKU, 1997, p. 229) Não existem edifícios ou luga-

res belos em si. Suas qualidades são relacionais, produzidas nas interações 

entre as diversas entidades envolvidas.

A beleza do Palácio Gustavo Capanema, por exemplo, é performada 

pela associação da materialidade do edifício com as cores e texturas de seus 

materiais, suas dimensões, seu diálogo dinâmico com a paisagem natural 

e construída, com o fluxo das pessoas, dos veículos ou dos animais; com 

a temperatura ambiente, com as sonoridades e aromas; com os artigos e 

reportagens etc., e seu estudo demanda outros formatos e possibilidades a 

serem explorados.
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O ensino, a pesquisa e a extensão em 
projeto de AU

Continuando a explorar a necessidade da academia, sinalizada por Vilanova 

Artigas (1981), de retomar e potencializar os métodos próprios da AU, em 

Wicked Problems in Design Thinking, Richard Buchanan (1992) retoma a 

discussão de um seminário realizado na Universidade de Columbia17 – que 

reuniu cientistas e designers em torno da reflexão sobre os processos e 

protocolos da ciência (que partem do particular para o geral) e os do design 

(que fazem o movimento inverso, partindo do geral para o particular). Ao 

concluir que não existe ciência do particular, Buchanan propõe que design 

seja entendido como um problema “endiabrado” ou indeterminado que 

não tem qualquer assunto especial, que envolve as fases de definição do 

problema e de sua solução, cuja aplicação é específica.

Se associarmos a discussão dos métodos próprios do projeto de AU com 

o entendimento de Buchanan (1992) de que estamos diante de um proble-

ma endiabrado, o debate sobre os efeitos do esgotamento e da queda dos 

dogmas do movimento moderno nas escolas e escritórios de AU e os hori-

zontes de possibilidades se ampliam ainda mais. Esses autores exploram 

os “espaços entre” que se produziram nas escolas e escritórios de arquite-

tura americanos – mas que, no meu entendimento, também ocorrem com 

algum atraso no Brasil – a partir do “tudo vale” pós-moderno e do va-

zio de doutrinas e preceitos. Na sequência, recorro a autores como Albena 

Yaneva (2009), Stan Allen (2012) e Magali Sarfatti Larson (2015), que ob-

servam e registram alguns movimentos da AU para se reconceituar como 

um tipo de prática discursiva e baseada em texto a partir dos anos 1990. 

Nesse momento, as escolas americanas anunciavam sua qualificação com 

relação às questões de significado, discurso e interpretação, enquanto as 

“[...] questões de técnica e prática eram cedidas aos arquitetos profissio-

nais da prática” (ALLEN, 2012, p. 7-8), e se consolidava uma teoria crítica 

oculta com relação à cultura da edificação. (ALLEN, 2012) Na opinião de 

17 Editado e publicado no livro Basic Questions of Design Theory por William Spillers (1974).
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Yaneva (2009), essa requalificação das interpretações discursivas isola a 

arquitetura e sua apreciação das práticas de projeto. 

O reconhecimento desse isolamento motiva Magali Sarfatti Larson 

(2015) a refletir sobre como integrar formação e prática de projeto de AU 

enfatizando os efeitos da crescente preocupação com os riscos de um de-

sastre ecológico futuro e da urbanização global. A autora também aponta 

para as mudanças nas atividades de projeto, que cada vez mais se trans-

formam em uma prática interdisciplinar, e para o isolamento provocado 

pelas interpretações discursivas que desconectam a arquitetura18 e sua 

apreciação das outras práticas de projeto. (YANEVA, 2009) No Brasil, os 

efeitos desses movimentos começam a emergir a partir da virada do século. 

Larson (2015) também aborda outras interferências no ensino, na pes-

quisa e na prática em projeto de AU, tais como as hierarquias de poder e 

prestígio que despadronizam o conhecimento profissional codificado e 

compartilhado. Essas mesmas hierarquias classificam centros de formação 

e diferenciam o acesso às redes e ao capital social que fornecem; influen-

ciam na reputação de obras de arquitetura e de seus criadores, que se torna 

mais instável e disputada, bem como no valor da assinatura e da reputa-

ção das estrelas da arquitetura, que cresce exponencialmente e se sobrepõe 

ao da “arte”. Elas também definem alguns edifícios como “não comuns” e 

dignos de atenção, enquanto o discurso da arquitetura como arte se man-

tém importante para a consolidar uma ficção de arquitetos-criadores in-

dividuais talentosos. Aqui temos um problema potencial e histórico a ser 

enfrentado tanto pelas escolas quanto pela prática profissional. 

Ao refletir sobre as mudanças radicais no ensino de arquitetura nos 

Estados Unidos, que se globaliza desde o período de 1990 a 2010, Larson 

(2015) critica as limitações e impropriedades da aplicação do concei-

to de campo em arquitetura. Além de formular uma questão-chave para 

a formação e a prática da arquitetura – como o ensino formal pode ser 

integrado com a prática? –, outras referências mencionadas pela au-

tora, como Stan Allen (2012), Dana Cuff (1991) e Robert Gutman (1988), 

18 Aqui, utilizo arquitetura em lugar de AU porque, nos Estados Unidos arquitetura, urbanismo, 
paisagismo e design de interiores são áreas distintas.
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também trazem mais elementos para o entendimento dessas reações en-

tre formação e prática. No artigo “A Cautious Prometheus? A Few Steps 

Toward a Philosofy of Design”, de Bruno Latour (2008), encontram-se 

as possibilidades de reconfigurar os problemas da prática e do ensino 

de arquitetura – que podem ser estendidas para a pesquisa e a extensão.  

A curiosidade me motivou a consultar essas referências. A seguir, apre-

sento os resultados dessa incursão.

Algumas contribuições para (re)pensar 
o ensino, a pesquisa e a extensão em 
projeto de AU

Em “The Future That Is Now”, Stan Allen (2012) observa que, nos anos 

1990, os movimentos visavam reconceituar a prática da arquitetura como 

uma prática discursiva e delegavam as questões de técnica e prática para os 

escritórios; e que, nos anos 2000, as novas tecnologias digitais transforma-

ram as atividades de projeto e de construção. Os doutorados abandonaram as 

abordagens históricas e passaram a se interessar por pesquisa colaborativa, 

o que, tecnicamente, se aproxima das especialidades da engenharia e das 

práticas multidisciplinares das grandes empresas de projeto, num esforço 

para enfrentar o risco de um desastre ecológico e da urbanização global. 

Em Architectural Practice: a critical view, Robert Gutman (1988) associa 

o crescimento da demanda em arquitetura com a transformação da cul-

tura arquitetônica em mercadoria ao mesmo tempo em que reconhece os 

esforços para integrar as aspirações dos arquitetos com as exigências de 

clientes e construtores. Gutman (1998) estuda o desempenho dos arqui-

tetos cujos escritórios são divididos em três categorias: escritórios fortes 

em ideias, em geral, têm maus empregadores; escritórios fortes em ser-

viços e em orientação comercial; e escritórios fortes em entregas. Penso 

que esse movimento também acontece no Brasil. Em sua opinião, à me-

dida que a profissão se torna cada vez mais desorganizada, os escritórios 

se deparam com alguns desafios, tais como: resolver excesso de oferta de 
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profissionais ajustando oferta com demanda e as tensões entre ensino e 

prática; implantar uma filosofia de trabalho prático consistente e repre-

sentativa motivada pelas aspirações dos arquitetos, das exigências de 

clientes e construtores; organizar suas práticas com vistas a manter um 

controle seguro no mercado de projeto.

Em Architecture: the history of practice, Dana Cuff (1991) descreve sua 

etnografia da prática dos escritórios de San Francisco e as relações entre 

as firmas de arquitetura e seus clientes. Reconhece que o ateliê de projeto 

se afirma como núcleo do currículo das escolas americanas, que, em sua 

maioria, ainda seguem um modelo adaptado da antiga École des Beaux-Arts, 

cujos elementos constitutivos imitam um escritório de arquitetura – um 

grande galpão como cenário, problemas de projeto e treinamento por um 

tutorial de arquitetura. Em “A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward 

a Philosophy of Design”, Bruno Latour (2008) recupera o antigo significa-

do da palavra “projeto” – o “repaginar” dos franceses, dar uma nova ou 

melhor aparência a alguma coisa. Alerta que pode soar um tanto desajeita-

da ou dura quando pensada apenas em relação à sua função, mas também 

pode ser entendida como a ramificação de uma alternativa: observe não 

apenas a função, mas também o projeto – dicotomia verdadeira mesmo 

quando o melhor projeto era o que melhor atendia à função (funcionalis-

mo). “Projeto” sempre oscilou entre seu “não apenas... mas também”, 

dois caminhos não muito diferentes para compreender um objeto por sua 

materialidade intrínseca e por seus aspectos mais estéticos ou simbólicos. 

(LATOUR, 2008, p. 1-2) Para o autor, essa é uma interpretação muito pobre 

para dar conta do significado atual de projeto, que se expandiu dos objetos 

de uso diário até as cidades, paisagens, nações, culturas, corpos, genes e 

com a grande necessidade da natureza em si de ser reprojetada. Sugere que 

atualmente “projetar” pode significar igualmente muitos verbos – como 

planejar, calcular, arranjar, ordenar, empacotar, definir, projetar, pensar. 

Justifica seu interesse em expandir o significado do termo “projeto” em 

compreensão e extensão, pois o termo não se refere apenas a uma intimi-

dade de conhecimento com a prática de projeto. 
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Latour aponta, ainda, cinco vantagens do entendimento de projeto so-

bre ideia de criação: 

1.  nada é fundacional; 

2.  atenção ao detalhe e à habilidade artesanal; 

3.  seu significado está sempre relacionado com ferramentas, habili-

dades e ofícios de interpretação e análise: quando consideradas bem 

ou mal projetadas, as questões de interesse são reforçadas;

4.  o processo de projetar nunca começa a partir do zero: além de ser 

sempre um processo de redesenhar, sempre tem algo de superficial, 

algo clara e explicitamente transitório e algo ligado a mudanças na 

moda e no gosto; e 

5.  necessariamente envolve uma dimensão ética. 

O autor também apresenta uma importante contribuição para reinte-

grar ensino, pesquisa e extensão com a prática de projeto ao reconhecer 

que este não é uma atividade solitária, conceitual, de modo que, por mais 

talento que tenha, o arquiteto tem de reconhecer a importância da colabo-

ração, do trabalho multidisciplinar ou transdisciplinar desde o início. Para 

tanto, os ateliês, pesquisas e atividades de extensão de projeto precisam 

convocar uma “fauna” de professores, alunos e dispositivos tecnológicos 

originários de múltiplas áreas do conhecimento. Assim como vem aconte-

cendo com os grandes escritórios e empresas de projeto, não faz mais sen-

tido um ateliê exclusivamente povoado por arquitetos, futuros arquitetos, 

pranchetas, computadores, material de desenho – cada vez mais raro – e 

folhas de papel, muito menos limitar o ateliê a simples salas.

Em Made by the Office for Metropolitan Architecture (OMA), Albena 

Yaneva (2009) descreve uma etnografia do projeto de AU realizada no es-

critório OMA, de Rem Koolhaas e associados, com o objetivo de oferecer 

uma visão interna do escritório de arquitetura para ver e recontar os diver-

sos agregados que a arquitetura une. Em sua opinião, o trabalho apresenta 

uma alternativa a uma abordagem inspirada na teoria crítica, que pressu-

põe restabelecer conexões que divulguem pragmaticamente o modo como 
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esses projetos funcionam e o modo como eles ganham significado na ex-

periência do projeto. Para explicar a natureza do projeto do OMA, em lugar 

de fazer referência às estruturas mais amplas do surrealismo ou do movi-

mento moderno ou evocar contextos culturais e sociais abrangentes fora 

da arquitetura, a autora prefere oferecer uma visão interna do escritório 

para ver e recontar os diversos agregados que a arquitetura une. Segundo 

Yaneva, o OMA é um local de conexão semelhante a uma estrela, onde o 

global, os valores universais, os contextos e as culturas são reunidos em 

um lugar que muito pouco pode ser visto, mas que mesmo assim pode ser 

bem visto! 

Por entender que as interpretações discursivas isolam e desconectam 

a arquitetura e sua apreciação das outras práticas de projeto, seu objeti-

vo não é se engajar em outra interpretação teórica da arquitetura, muito 

menos argumentar que as condições sociais ou percepções culturais são 

relevantes para a percepção e interpretação da arquitetura de Koolhaas. 

Em sua opinião, o mais comum nas interpretações dos edifícios e con-

ceitos urbanos produzidos pelo OMA é isolar a arquitetura e sua aprecia-

ção, colocando-a em um reino próprio, desconectada de outras práticas 

da ação projetual, geralmente surgindo devido a condições extremas. O 

problema dessas interpretações críticas inspiradas na teoria é que elas co-

meçam compartimentando os trabalhos de projeto em um nicho à parte, 

tratando-os como espirituais, simbólicos, significativos, mas fora de con-

tato com os objetos da experiência em projeto. Essas teorias da arquitetura 

apontam para a especificidade de um trabalho de design no contexto cultu-

ral do criador da sociedade para a qual ele está projetando. Como alterna-

tiva para uma abordagem inspirada na teoria crítica, procura restabelecer 

as conexões que divulgam, de maneira pragmática, a maneira como esses 

projetos funcionam e o modo como eles ganham significado na experiên-

cia em projeto.
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A título de conclusão

Por entender que a palavra “conclusão” é problemática – ela pode suge-

rir receitas prontas ou precisas –, especialmente em escritos como este, 

que não buscam nem acreditam ou pretendem afirmar verdades, procurei 

mesclar algumas das muitas inquietações que me acompanham ao longo 

da vida acadêmica com problemas e argumentos de diferentes autorias ou 

contextos. Fiz isso com a esperança de contribuir para uma necessária e 

profunda transformação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e de 

prática de projeto de AU alinhadas com um projeto ou desejo de um país 

que seja, de fato e de direito, pedagógico.
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Desde o início da sua assimilação pelas universidades brasileiras1 como 

uma dimensão específica das atividades acadêmicas, a extensão universi-

tária viu-se modelada por concepções crescentemente amadurecidas por 

força da sua práxis cotidiana, cuja conversão recente em política nacional 

lhe conferiu força de lei.

De fato, sob o ponto de vista de seus instrumentos normativos, a con-

solidação da extensão como dimensão acadêmica e fundamento da missão 

pública das universidades – inclusive as privadas – desenha um percur-

so que sugere avanços progressivos no estatuto que lhe foi conferido ao 

longo do tempo:2 desde o estatuto de assistência social compensatória até 

o de uma ação institucional normativa, passando por todas as variantes 

de concepções ativistas, libertárias, humanitárias e as suas inevitáveis 

corruptelas populistas, oportunistas e mercantilistas. Trata-se de um 

percurso de reconhecimento institucional, cuja variação dos enfoques 

conferidos às suas definições explicita um processo fortemente modulado 

pelos diferentes momentos históricos do país e suas respectivas políticas 

para educação superior – seja em consonância com os seus valores ou em 

resistência às suas implicações.

Mas basta recusar a inércia narrativa que concebe essa história como 

afirmação de positividade para reconhecermos um paradoxo incontor-

nável que parece estar na base não apenas da extensão, mas também das 

outras dimensões integrantes da vida acadêmica: o ensino e a pesquisa. 

Quanto mais avançam as normativas dedicadas a especificá-las, regula-

mentar suas práticas e reconhecer seus efeitos, mais se afastam das suas 

1 A história dessa assimilação pelas universidades brasileiras remonta aos primeiros anos do 
século passado, com a criação das universidades livres – Manaus, em 1909; Curitiba e São 
Paulo, em 1911 –, a partir do movimento estudantil de Córdoba, que resultou na criação das 
universidades populares em muitos países da América Latina. Mas é a partir dos anos 1960 
que a prática extensionista se institucionaliza nas universidades brasileiras, tendo por marco 
a atuação de Paulo Freire junto à Universidade do Recife, com o movimento de extensão 
cultural cuja teorização se desenvolve em seu livro Extensão ou comunicação (1968). A partir 
da sua inclusão na Constituição de 1988, o ativismo em torno da extensão deixa de ser pela 
sua institucionalização e passa a ser pelo seu estatuto acadêmico – sobretudo em disputa 
de valor com a pesquisa – e político-administrativo, reivindicando políticas e orçamento pró-
prios.

2 Para consulta a normas, diretrizes e outros documentos coletados e produzidos pelo For-
proex, remetemos ao site da Rede Nacional de Extensão: https://www.ufmg.br/proex/renex/. 

https://www.ufmg.br/proex/renex/
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rotinas os valores da liberdade criativa, da experimentação organizada, do 

reconhecimento das singularidades, da disposição ao risco e à dúvida, do 

desejo curioso, do convívio com alteridade e do compromisso social que, 

por suposto, as justificariam e mobilizariam.

A maturidade dos debates e das conquistas – seja em termos de es-

paço deliberativo, de inserção social ou de financiamento –, constata-

da ao longo dessas décadas, no campo da extensão se deve fortemente à 

atuação política contundente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex),3 pro-

duzindo documentos de referência que subsidiaram toda a legislação 

específica existente hoje. Mas a própria luta política do Forproex se deu 

imersa no processo mais global de instrumentalização do ensino que vem 

corroendo o sistema universitário e suas relações acadêmicas pela substi-

tuição paulatina do sentido de “instituição” pelo de “organização” – nos 

termos argumentados por Marilena Chauí (2014) –, como demonstra a ve-

loz e acrítica assimilação pelas universidades do léxico próprio ao mundo 

da gestão administrativa empresarial, o que submete a prática da extensão 

aos procedimentos tecnicistas de “planejamento estratégico”, “gerencia-

mento de riscos”, “indicadores de impacto” etc., referindo-se aos agentes 

sociais como “público-alvo” ou “clientela”.

Note-se, portanto, que se a extensão conta, hoje, com inquestionável 

reconhecimento sobre seu papel institucional, acadêmico e pedagógico 

para a universidade e seu papel político, social e cultural para a sociedade, 

é mais por força da sua práxis e menos por força de lei.  

O senso comum entende extensão simplesmente como uma atividade 

que integra, junto com ensino e pesquisa, o dito “tripé” da universidade 

pública4 e atua na promoção da interação entre universidade e sociedade. 

3 Criado em 1987, em plena retomada democrática no país e com forte ressonância das expe-
riências de Paulo Freire, o Forproex se notabilizou pela contundência do seu engajamento 
político em defesa de causas populares e de grupos em situação de vulnerabilidade.

4 A relevância da pesquisa demorou a ser reconhecida como atividade fim pelas universidades 
privadas, cujo imediatismo do lucro certo, próprio ao mundo de negócios, mantém clara 
prioridade ao ensino resumido à quantidade de clientes pagantes por sala de aula. Recen-
temente, a corrida pela pontuação no sistema de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foi incorporada como meta nos planejamentos 
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Há, contudo, um complexo de sentido nas definições conceituais dos do-

cumentos de referência que subsidiam a legislação existente, cuja força 

contribui muitíssimo para a compreensão mais abrangente e radical que 

nos interessa salientar aqui para refletir sobre as interfaces da extensão 

com o ensino e a pesquisa.

Tome-se a definição formulada pelo Forproex, reunido em Manaus em 

maio de 2012, a partir dos intensos debates travados nos seus encontros 

semestrais:

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da in-

dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um proces-

so interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 

promove a interação transformadora entre Universidade e ou-

tros setores da sociedade. (FORPROEX, 2015, p. 42)

Em relação àquele entendimento simplista e genérico que se satis-

fez, por muito tempo, em definir a extensão como o que não fosse re-

conhecido como ensino nem como pesquisa – supostamente muito bem 

diferenciadas –, essa formulação já busca ampliar suas referências enfo-

cando aspectos que a caracterizam quanto aos seus alcances formativos e 

ao seu propósito institucional, mencionando como reforço de sua relevân-

cia a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão proclamada na 

Constituição.

Essa acepção salienta três aspectos sempre repetidos e pouco apreen-

didos pela mentalidade tecnicista, que não vê nas palavras os seus mun-

dos referentes: o caráter processual da extensão, o caráter interdisciplinar 

desse processo e o caráter transformador dos seus efeitos.

Tendo como propósito final promover a interação da universidade com 

a sociedade de que faz parte, a extensão é uma atividade acadêmica que 

pressupõe o ensino e a pesquisa, mas sua produção de conhecimento se 

estratégicos das universidades privadas – cuja inserção ao sistema brasileiro de pós-gradua-
ção restringia-se à oferta de cursos de especialização MBA. O mesmo não se pode dizer da 
extensão, que continua relegada ao patamar de atividade complementar e desnecessária, 
muito embora desde 2007 já participe como um dos indicadores de “inserção social” dos 
cursos de pós-graduação avaliados pela Capes.
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baseia na convivialidade construída por contatos continuados e se desen-

volve como um tipo de experiência que amadurece paulatinamente e, as-

sim, transforma todos os envolvidos e a própria situação ou assunto que os 

motivou a interagir. Ou seja, não é algo que se alcance por visitas eventuais 

ou se preste a mapeamentos estatísticos para diagnósticos teóricos justi-

ficadores de planos de ação institucional.

Nesse sentido, a interdisciplinaridade, bem mais do que recomendação 

protocolar, se mostra mesmo inevitável, pois, ainda que a atividade exten-

sionista se desenhe em torno de um objeto ou uma matéria específica, as 

situações extra-acadêmicas em que ocorre transbordam as interfaces pre-

vistas e, ao envolver outros grupos sociais, estão necessariamente envol-

vendo outros saberes que extrapolam o domínio disciplinar de um docente.

Essa dinâmica já é, por si, transformadora, mas sua menção enfática 

nos documentos de referência da regulamentação da extensão sugere uma 

acepção missionária ao extensionismo, algo que cabe a nós compreender 

com o merecido respeito e o necessário cuidado crítico. 

Segundo o histórico das primeiras iniciativas de extensão, desde o final 

do século XIX nas universidades britânicas, depois nas norte-americanas 

e, a partir do século XX, nas sul-americanas e brasileiras, o foco dessas 

ações era as populações e os grupos sociais economicamente menos favo-

recidos e socialmente vulneráveis, afirmando um pressuposto de condição 

de privilégio da universidade e a assimetria socioeconômica como funda-

mento justificador dessa prática enquanto política institucional de soli-

dariedade compensatória da ausência, negligência ou leniência do Estado.

A citada definição do Forproex trouxe, então, desde 2012, um impor-

tante deslocamento daquele assistencialismo benevolente – em que algum 

produto ou serviço produzido anteriormente pela universidade é oferecido 

a determinados grupos como solução para algum de seus problemas (for-

ma extensionista atualmente nomeada como prestação de serviço) – para 

um entendimento de extensão fundado em dinâmicas participativas para 

o desenvolvimento conjunto de ações, soluções, reflexões e construções 

cuja necessidade ou relevância é compartilhada por todos – mesmo que 

em sentidos diferentes.
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Desse modo, se a assimetria de situação é pressuposto da atividade 

extensionista, a simetria participativa é seu princípio e meta, fundada no 

reconhecimento de que os diferentes grupos sociais constituem diferentes 

culturas engendradas por técnicas, valores, corporalidades, afetividades 

e cosmologias diferentes, cujo coprotagonismo desejável somente se al-

cança a partir dos processos interativos que espelham o exercício da vida 

pública em sociedade.

A extensão é o meio pelo qual a universidade participa do proces-

so de tessitura da vida pública cotidiana, em sociedade e com a cidade. É 

por meio dela que a universidade se atenta e se integra aos movimentos 

sociais, populares, de insurreição, de resistência e de combate a todas as 

formas de violência, discriminação e injustiça social. É por meio dela que 

as normatividades, os protocolos e os hábitos institucionais e acadêmicos 

podem ser recriados constante e livremente, porque a experiência exten-

sionista é voluntária, favorecendo a renovação dos nexos de sentido com 

as mudanças do seu tempo.

Tão clara e contundente missão descrita no documento da Forproex 

(2015) refuta a suposta vagueza de contorno do que seriam os “outros se-

tores da sociedade” chamados a participar da extensão desenvolvida pelas 

universidades, sempre alegada para justificar confusões nem sempre ingê-

nuas ou desavisadas sobre a pertinência das parcerias estabelecidas, cujo 

perfil muitas vezes contradiz o sentido político inerente à extensão univer-

sitária, historicamente definida pelo seu contraponto crítico aos contextos 

de desigualdade, discriminação, exploração, carência e necessidade.

Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o histórico da extensão se 

desenha como um processo desde sempre inovador e desviante, embora 

claramente tributário da tradição europeia. De um lado, assimila a ofer-

ta de cursos como via privilegiada do extensionismo, contudo regada pela 

experiência mais próxima da extensão cultural conduzida por Paulo Freire 

na Universidade do Recife. E, de outro, assimila os preceitos da arte mo-

derna nas suas interfaces localistas com a cultura popular, a cultura afro-

-brasileira e a cultura indígena, por conta dos muitos cientistas e artistas 

modernos europeus incorporados ao seu quadro docente pelo então reitor 
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Edgard Santos. Dessa forte inspiração mesclada de regionalismo brasilei-

ro e cosmopolitismo europeu, deriva uma variedade de formas de ação ex-

tensionista – além dos clássicos cursos –5 em torno de temas focados em 

questões regionais e locais, com abordagens interdisciplinares e transcul-

turais voltadas para a participação estudantil em ações envolvendo grupos, 

populações, territórios e situações críticas – não simplesmente por algu-

ma iminência de risco, desamparo ou exclusão na sociedade, mas especial-

mente pela potência e singularidade dos seus saberes, viveres e quereres.

Não por acaso, a gestão da extensão na UFBA6 coube a professores cujas 

áreas de formação predominantes eram ciências humanas e artes – desde 

arqueologia e história até música, arquitetura e dança, com algumas par-

ticipações da área médica –, consolidando uma tradição própria de en-

tender a formação universitária não como uma questão individual de foro 

íntimo, baseada em dedicação e mérito, mas como uma experiência co-

letiva de produção de cultura, que extrapola o mundo acadêmico e, dessa 

forma, nutre sua vitalidade.

Emblemático dessa tradição extensionista da UFBA é o já lendário pro-

grama UFBA em Campo, criado em 1996 a partir das conclusões e expecta-

tivas resultantes do IV Seminário de Extensão da UFBA. O então reitor Luiz 

Felippe Perret Serpa (físico) e o pró-reitor de Extensão Paulo Costa Lima 

(músico compositor) assim descreviam o desejo mobilizador do progra-

ma: “[...] desenvolver novas experiências de aprendizagem, reconhecendo 

o caráter multirreferencial da sociedade, para encontrarmos novos cami-

nhos, novos objetos de estudos e novos métodos de trabalho para produ-

ção do conhecimento”. (UFBA..., [200-])

Claramente baseado numa percepção de insuficiência do papel da uni-

versidade não apenas em cuidar da sua missão precípua – de formação 

5 Exposições e filmes de cunho etnográfico, além de concursos literários, concertos, peças 
teatrais e coreográficas e seminários, constam do espectro de atividades desenvolvidas pela 
extensão da UFBA desde a sua primeira gestão, a cargo do arqueólogo espanhol Valentin  
Rafael Simon Joaquim Calderón de La Vara, idealizador do Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia, concretizado em 1983, três anos após sua morte. (COSTA, 2005)

6 A partir da reforma universitária de 1968, a UFBA criou a Coordenação Central de Extensão, 
tornada Proext em 1979.
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acadêmica –, mas também em instaurar uma relação socialmente refe-

renciada com a sociedade, o UFBA em Campo foi implementado como um 

programa guarda-chuva de projetos temáticos que promoviam a interio-

rização da universidade pelos municípios do estado, por meio de trabalhos 

de campo coordenados por professores, nos quais os estudantes se inscre-

viam. Para tanto, cada prefeito recebeu a visita do reitor, que, ao apresen-

tar a proposta, também consultava a respeito dos focos de interesse local, 

anunciando que “a UFBA vai chegar”. Como uma família que envia os fi-

lhos para estudos em localidades distantes, a Pró-Reitoria de Extensão 

(Proext) acompanhava o processo desde a despedida na rodoviária, com 

um grupo da Escola de Música, até a documentação dos trabalhos in loco, a 

sua avaliação em seminários e seu registro posterior em livro.7

Depois de realizado em três séries – UFBA em Campo I, II e III –, em 

1997, o programa se desdobrou na criação das Atividades Curriculares em 

Comunidade (ACC), uma experiência piloto de curricularização da exten-

são, propostas por professores e desenvolvidas como trabalho de campo 

associado ao trabalho em sala de aula, valendo para os estudantes como 

atividade complementar de ensino, na integralização da carga horária dos 

seus cursos de graduação. 

A partir de 2000, as ACCs passaram a denominar-se Atividade Curricular 

em Comunidade e em Sociedade (ACCS), apontando para um sentido mais 

abrangente do alcance social dessa experiência de aprendizado recíproco 

entre culturas diferentes, que se refere à sociedade para além da comu-

nidade. Com a mudança, institui-se um programa de apoio da Proext às 

ACCS por meio de recursos financeiros de custeio das atividades – trans-

porte, alimentação e outros itens –, além de bolsa a estudante selecionado 

para atuar como monitor.

Essa transformação da atividade extensionista em atividade curricular 

parece ter respondido, na ocasião, ao simples intuito de formalizar insti-

tucionalmente a compreensão político-pedagógica daqueles dirigentes 

quanto à relevância da extensão como experiência formadora integrada à 

vida universitária. E foi, sem dúvida, um gesto significativo para a cultura da 

7 Foram dois livros publicados, cujas referências completas encontram-se ao final do capítulo.
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extensão universitária na UFBA, cujo pioneirismo e contundência são, até 

hoje, referências para as demais instituições de ensino superior brasileiras.

Mas, nas atuais condições de precarização do ensino público, uberi-

zação do trabalho docente e técnico, submissão dos projetos político-pe-

dagógicos dos cursos a demandas do mercado de trabalho e produtivismo 

de engorda-Lattes que compõem o perfil da universidade degradada ao 

tecnicismo instrumental e burocrático, merece rigorosa reflexão crítica 

o significado da implementação da Resolução nº 07/2018, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE),8 tendo em vista que o caráter compulsório 

que atribui à atividade de extensão – uma conquista de longa luta políti-

ca do Forproex –, paradoxalmente, reduz a experiência extensionista ao 

cumprimento de créditos curriculares baseados em frequência e nota. 

Há muito ainda a ser estudado e compreendido acerca dessa bela histó-

ria de assimilação da ideia de extensão pela UFBA,9 suas portas de entrada 

pelas artes e pela cultura popular, suas táticas de construção de sentido 

pela experiência comunitária, seus raios de alcance público e de abran-

gência acadêmica – tudo, enfim, que a particulariza no contexto históri-

co-cultural da UFBA, respectivo a cada momento da sua existência. Mas 

se me detenho aqui a pontuar um aspecto dessa história mais diretamente 

relacionado com a atual inquietação pedagógica em torno da extensão – a 

dita curricularização – é por reconhecer nesse processo mais um exemplo 

de concepção que se firma pela práxis, e não por normas ou planos prees-

tabelecidos. 

A processualidade intrínseca à atividade extensionista contradiz a tem-

poralidade antecipatória própria dos planos e projetos e parece evidenciar 

que seu destacado potencial emancipatório se expressa pela força das si-

tuações auto-organizadas, e não aquelas simplesmente ordenadas. Aos 

projetos e planos que se queiram participantes do processo extensionista 

8 Essa resolução estabelece as diretrizes para extensão na educação superior brasileira e regi-
menta o disposto na meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014. 

9 Para além dos diversos artigos, dissertações e teses já produzidos sobre a extensão na UFBA, 
remeto particularmente ao artigo da professora aposentada da Faculdade de Educação da 
UFBA Bela Serpa, coordenadora executiva do programa UFBA em Campo, cuja referência 
completa encontra-se ao final.
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– seja como seus pontos de partida ou como suas resultantes –, seria pre-

ciso incorporar o sentido errante e imprevisto que as interações humanas 

desenham, atentando-se mais ao desafio de construir conjuntamente as 

condições de possibilidade para as ações colaborativas se desenvolverem 

como negociação de recursos e desejos confrontados do que ao propósito 

de seguir uma rota pronta ou chegar num ponto certo.10

Ouso sugerir que essa percepção da dinâmica processual que a ativi-

dade extensionista ativa seja justamente o que a aproxima das artes e nos 

permite deduzir certo nexo não casual entre o perfil da extensão na UFBA 

e as áreas de formação dos seus gestores nomeados como pró-reitores 

ao longo da história – afinidade ainda mais notória na fase de criação do 

programa UFBA em Campo, pela parceria colaborativa entre o reitor físico 

Luiz Felippe Serpa e pró-reitor músico compositor Paulo Costa Lima.

Outro ponto merecedor de mais reflexão é a intensidade de ressonân-

cia do UFBA em Campo, que constitui hoje referência quase unânime na 

memória da extensão da UFBA, inclusive nutrindo expectativas de con-

tinuidade dos seus princípios e propostas de retomada do seu formato de 

estruturação institucional. A vitalidade ainda pulsante daquela experiên-

cia vivida como uma espécie de vanguarda heroica convive, contudo, com 

certo saudosismo patrimonialista que tende a reduzi-la a um modelo es-

tático – uma cápsula que pudesse ser transposta para outros tempos, des-

tacada de seu contexto justificador de sentido.

Não por acaso, o atual reitor João Carlos Salles Pires da Silva, tendo 

sido também participante daquela aventura, recupera o espírito do com-

promisso social da universidade pública delineando sua gestão – desde o 

programa do primeiro mandato – com enfoque em uma excelência do en-

sino e da pesquisa que se constitua do engendramento com a extensão e 

a assistência estudantil. Também retoma a tradição de atribuir a gestão 

da Proext a docentes da área de artes – eu, com formação em dança, e o 

coordenador professor Guilherme Bertissolo, com formação em música 

10 Esse argumento da processualidade que apresento para pensar sobre extensão encontra-se 
mais bem desenvolvido na minha tese de doutorado (2002), publicada pelo FID Editorial, em 
2008, sob o título Temporalidades em dança: parâmetros para uma história contemporânea.
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– e convida o professor Paulo Costa Lima para integrar sua equipe como 

assessor especial da Reitoria.

Assim, desde o início da gestão em setembro de 2014, a Proext vem 

atuando com o entendimento de que uma política se faz como práxis de 

valores e princípios, e não a partir de modelos prescritivos formulados em 

resposta a diagnósticos – sempre redutores na sua presunção tradutora da 

realidade. Por isso, optamos por organizar nossas ações de apoio e fomen-

to não como mero atendimento a demandas ou expectativas preexisten-

tes, mas como proposta de integrar as diferentes formas de extensionismo 

praticadas pela comunidade universitária em programas de apoio à exten-

são11 específicos, considerando seus perfis quanto aos protagonistas en-

volvidos – docentes, discentes e/ou servidores técnicos –, às modalidades 

de atividade e aos focos finalísticos das ações. 

Para nortear nossa condução desses programas, estabelecemos três 

princípios que resumem nosso posicionamento de gestão da extensão 

como gesto de articulação da universidade com o contexto que lhe concer-

ne, buscando: o engendramento entre tradição e experimentação, promo-

vendo a transversalidade de temporalidades entre as diferentes culturas; a 

coextensão entre universidade e cidade, promovendo a valorização do es-

paço público que as constitui; e a coimplicação entre universidade e socie-

dade, promovendo o coprotagonismo, especialmente com setores sociais 

desassistidos, discriminados ou vulnerabilizados.

As artes que outrora cumpriram relevante papel na configuração do 

ambiente cultural efervescente de Salvador (RISÉRIO, 1995), no perío-

do compreendido entre meados de 1950 e início dos anos 1970 – corres-

pondente às décadas iniciais da implantação dos cursos de graduação em 

11 Lançados em abril de 2015, os programas de apoio à extensão foram elaborados como um 
aproveitamento do argumento de sustentação do nosso Plano de Cultura, formulado no final de 
2014 pela equipe da Proext – eu como pró-reitora e os professores Guilherme Bertissolo, como 
coordenador de Comunicação e Difusão da Extensão, e Leonardo Costa, e como coordena-
dor de programas e projetos – e aprovado no Coordenação de Apoio à Pesquisa e Extensão 
(Capex), para atender aos requisitos de concorrência ao Edital Cultura nas Universidades do 
Ministério da Cultura (MinC) – que não contemplou a UFBA. O Programa de Apoio à Exten-
são (Paex) completo pode ser consultado no site da Proext: https://proext.ufba.br/progra-
mas.

https://proext.ufba.br/programas
https://proext.ufba.br/programas
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Dança, Música, Teatro e Belas Artes –, conferindo à UFBA um destacado 

perfil institucional mesclado de erudição moderna, tradição popular (ur-

bana e rural) e vanguarda contemporânea cosmopolita, são ainda reivin-

dicadas por grande parte da comunidade universitária como totem, objeto 

de reverência cuja atualização crítica é quase um tabu. 

Sem contradizer esse simbolismo histórico das artes na UFBA, a nos-

sa gestão na Proext tem buscado retomar o sentido experimental intrín-

seco ao fazer artístico, enfatizando, contudo, seu contexto universitário 

como circunstância que lhe confere uma qualidade particular (acadêmi-

ca), diferente daquela motivada, modulada e até modelada pelos valores e 

propósitos de inserção no sistema das artes e na dita economia da cultura. 

Também buscamos considerar a cultura não como dado preexistente – 

criado, assimilado ou herdado – ou bens catalogáveis, mas como processo 

inerente à própria ação de extensionismo, que expande o alcance da pro-

dução acadêmica ao cotidiano da vida pública pelo desafio da participação 

colaborativa entre pessoas de dentro e de fora da universidade, mobilizada 

pelo confronto dos seus diferentes pensamentos e práticas em torno de um 

pontual interesse comum. 

Nestes nossos atuais tempos pandêmicos, em que o impedimento do 

convívio in loco e in persona incitou apostas na atrofia da extensão, vemos, 

contudo, realçadas tanto a sua relevância política no enfrentamento das 

aberrantes desigualdades que borbulham, fazendo a vida pública pati-

nar no sabão da barbárie, como uma questão de “salve-se quem puder”, 

quanto a sua vitalidade acadêmica no desafio da imaginação de arranjos 

integrativos imprevistos entre ensino, pesquisa e extensão que nos levem 

a conjugar nossa missão acadêmica como uma questão de experiência co-

letiva na afirmação de valores emancipatórios. (RANCIÈRE, 2014)

Como a poesia, cujos primórdios de oralidade enfatizam sua natureza 

performativa, a extensão se pronuncia fazendo – como práxis política.
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1 Este texto é uma reflexão em construção da experiência da autora como proponente e coor-
denadora das três primeiras edições do curso de especialização em Assistência Técnica, Ha-
bitação e Direito à Cidade, na modalidade Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenha-
ria (RAU+E), aprovado em 2011 na Universidade Federal da Bahia (UFBA), como atividade de 
ensino-pesquisa-extensão. A implantação foi desenvolvida nos últimos dez anos, com ampla 
adesão de docentes, discentes e comunidades, interação que promoveu os ajustes necessá-
rios para sua continuidade como curso permanente, na sua quarta edição, iniciada em 2020. 
A viabilização desse projeto não seria possível sem essas contribuições e dedicação criativa 
dos participantes, aos quais agradeço pela confiança.
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Questões introdutórias: pandemia, crises 
e incertezas da transição para mudanças

Vivenciamos um contexto inusitado da pandemia do novo coronavírus, que 

se instalou planetariamente desde o início de 2020. O alto grau de contágio 

e mortandade impôs o isolamento físico social prolongado, com desdo-

bramentos ainda imprevisíveis, mas certamente com alterações profun-

das no que há de vir. 

Várias questões relacionadas à segurança da vida nos espaços de con-

vivência vêm sendo evidenciadas, ao tempo em que se ampliam as tecno-

logias de comunicação virtual. Na pandemia, a condição sanitária se impõe 

no coletivo, mesmo que a chance de sobrevivência seja maior para aqueles 

que detêm riqueza. As mortes quase sempre invisíveis da pobreza agora 

se entrelaçam para todas as classes de renda, com grandes riscos para a 

sobrevivência de todos no ambiente coletivo.

Na realidade brasileira, a pandemia evidenciou as péssimas condições 

de habitabilidade – moradia, mobilidade, infraestrutura, saneamento, 

entre outras heranças de desigualdade socioespacial – para grande parte 

da população segregada e excluída desses benefícios coletivos, situações 

atingidas mais fortemente na propagação do vírus. Essa configuração fí-

sica, historicamente produzida na urbanização do último século no país, 

soma-se às questões ambientais e sociais, de segurança, educação, etnia 

e gênero, entre outras vulnerabilidades. Nas grandes metrópoles, a pre-

cariedade da moradia autoconstruída, para além das altas densidades nos 

espaços da habitação pelas limitações de acesso a terra e de renda, se ex-

plicita de forma aguda na escassez e qualidade dos espaços públicos, si-

tuações agravadas pelas diversas formas de riscos nesses territórios e as 

limitações na inserção urbana. Constituem as muitas favelas, cortiços, vi-

las e ocupações improvisadas nas periferias desassistidas da gestão urba-

na adequada.

Essas condições estão na raiz das dificuldades do isolamento físi-

co imposto pela pandemia prolongada, seja pela circulação na busca da 

renda diária, seja pelos espaços insuficientes e inadequados para grupos 
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familiares e áreas de uso coletivo, seja pelas péssimas condições sanitárias 

e de serviços públicos existentes. Evidenciam a insuficiência e ineficácia 

das políticas urbanas até então implementadas nessas áreas.  

Para além das configurações físicas e materiais desse ambiente 

construído, sua consolidação traz conteúdos culturais próprios no per-

tencimento social e construção de territorialidades. Nesse processo de 

autoconstrução das cidades, os espaços privados vão sendo ampliados 

gradativamente, mas as ações individuais são limitadas e impotentes 

diante dos necessários espaços públicos que qualifiquem a moradia como 

ambientes adequados para viver. As comunidades sabem o que querem e, 

entre as demandas, querem Arquitetura e Urbanismo (AU) que dialoguem 

com os conteúdos dos seus territórios, respeitando os códigos e suas cons-

truções. Querem outras arquiteturas e urbanismos, discutidos, pensados 

juntos, com propostas compartilhadas. Os movimentos sociais muito 

avançaram na conquista de políticas públicas inclusivas, mas as práticas 

efetivas ainda são tímidas nas mudanças.  

Esse quadro de desigualdades tende a agravar-se pelas condicionantes 

da exacerbada concentração de riquezas no estágio atual da globalização 

neoliberal, crises econômicas que aprofundam a exclusão social, somadas 

aos retrocessos recentes das políticas públicas. No pós-pandemia, certa-

mente o mundo não será o mesmo, seja pela antecipação das tecnologias 

de comunicação e suas consequências nas mudanças de modo de vida e 

de trabalho, seja pela gigantesca exclusão social que se aproxima, com o 

desemprego estrutural. Referindo-se ao impacto da pandemia e o futu-

ro das cidades, Raquel Rolnik (2020) observa: “crise é oportunidade para 

mudança, ou para fortalecer um modelo que já se revelou mais do que ob-

soleto – assassino”. 

Na atual crise planetária da pandemia, as políticas sociais, o siste-

ma público de saúde, o conhecimento científico e técnico se impõem. Na 

contramão desse movimento, no Brasil, o descrédito oficial à ciência e às 

medidas de proteção à saúde se soma ao desmonte crescente de políticas 

públicas, bem como ao esvaziamento de fundos e de fomento à pesquisa, à 

educação, à cultura, às artes e à preservação do ambiente, tão necessários 

para o bem-estar da sociedade.  
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A pandemia no Brasil escancarou não só as impossibilidades do iso-

lamento físico para as camadas mais pobres, como também o retardo do 

Estado nas providências às dificuldades de geração de renda e saúde co-

letiva. Na contracorrente, os movimentos de solidariedade da sociedade 

civil se multiplicaram. Essas práticas urbanas de mobilização demonstram 

a potência coletiva para vencer obstáculos em emergências. Mas os ho-

rizontes de mudanças estruturais impõem emancipações cotidianas mais 

efetivas de resistência para o alcance de uma sociedade mais justa e um 

ambiente de viver melhor para todos.  

Certamente, um dos principais movimentos no pós-pandemia para a 

recuperação social é a construção coletiva de um urbanismo qualitativo. 

Propostas que estimulem amplas frentes de investimentos na pequena es-

cala dos territórios, multiplicadas na grande abrangência necessária. 

Está na hora de nós enxergarmos a importância do direito à ci-

dade. [...] Acontece que as prefeituras estão dominadas pelo 

mercado imobiliário no Brasil, e nós precisamos mudar essa si-

tuação. E isso se faz muito no poder local, com a organização dos 

movimentos sociais urbanos. (MARICATO, 2020)

A área de atuação em AU, aqui enfocada, com funções essenciais de 

pensar, criar, projetar e construir espaços, tem um papel crucial dian-

te desses desafios sociais. Entretanto, também vivencia uma profunda 

crise de formação e reconhecimento social. A absorção desses profissio-

nais pela sociedade atualmente está muito aquém da sua potencialidade, 

diante do gigantesco abismo de necessidades na produção do espaço de 

viver. Pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/

BR) (2015) indica que apenas 7% dos brasileiros contrataram, pelo menos 

uma vez, os serviços de um arquiteto ou urbanista. Paradoxalmente, havia 

então mais de 150 mil arquitetos-urbanistas titulados (atualmente cerca 

de 190 mil) e em torno de 500 faculdades de arquitetura no Brasil (atual-

mente cerca de 750). Para além da renda individual insuficiente na contra-

tação de profissional pelo mercado privado, essa baixa incidência de AU na 

qualificação do espaço também é consequência do esvaziamento crescente 
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de políticas urbanas de interesse social e da crescente gestão privatizada 

corporativa da cidade, no urbanismo neoliberal predominante. 

No atual cenário em transição, a expansão das tecnologias de comu-

nicações incrementou as redes sociais, com repertórios e narrativas di-

versas. A cidade, mesmo fechada na pandemia pelo isolamento preventivo 

da saúde, tem alcançado um protagonismo fundamental nos debates vir-

tuais. No Brasil, essa temática é alavancada por vários coletivos, asses-

sorias populares e redes institucionais, agregando militantes, estudiosos, 

profissionais e representações populares, com participação marcante de 

arquitetos-urbanistas e entidades representativas nessa área. Destaca-se 

a iniciativa recente e mais abrangente da rede BrCidades, gestada inicial-

mente na Frente Brasil Popular e atualmente integrando um contingente 

plural de participantes motivados “[...] pelo desejo de construir coletiva-

mente cidades mais justas, mais solidárias, economicamente dinâmicas e 

ambientalmente sustentáveis”. (BRCIDADES, 2020)

Nesse contexto, o papel social da universidade é fundamental para o 

conhecimento crítico compartilhado e propositivo da realidade. Contribui 

não apenas na produção do conhecimento e formação técnico-científi-

ca, mas também na trajetória crescente da ação extensionista de natu-

reza educativa para “fora dos muros”, no seu diálogo mais direto com a 

sociedade e aprendizado coletivo. As ações afirmativas da universidade 

ampliam crescentemente as interações com os movimentos sociais nas 

diversas áreas, e o protagonismo da cidade aparece como um dos princi-

pais mobilizadores.  

A proposta deste texto é trazer para o debate as possibilidades de am-

pliação das atividades de extensão associadas ao ensino e à pesquisa na 

pós-graduação no Brasil, relacionadas a cursos lato sensu na modalidade de 

residências acadêmicas profissionais em arquitetura, urbanismo e áreas 

afins. Entende-se essa iniciativa como meio de construção social coletiva, 

diante dos tensionamentos estruturais e territoriais e da baixa absorção 

profissional nessa área de atuação, tão necessária para mudanças trans-

formadoras no ambiente construído. 
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Para uma melhor compreensão dos avanços e limites dos projetos em 

movimento de ensino-pesquisa-extensão na pós-graduação em AU, ini-

cialmente, mapeiam-se os principais questionamentos do modelo ex-

cludente de periferização da moradia, confrontados com os avanços e 

retrocessos das políticas urbanas, dialogando com as práticas alternativas 

em AU e o papel extensionista da universidade nessa atuação. Nesse uni-

verso, investiga-se a inserção das residências acadêmicas como práticas 

de ensino-pesquisa-extensão, implementadas como forma de aprendiza-

gem em serviço profissional de interesse social. Essa recuperação na his-

tória subsidia a reflexão sobre os conceitos e práticas institucionais que 

fundamentam as ações de assistência e assessorias técnicas nesse campo 

de atuação no Brasil.

Toma-se como referência a implementação do projeto pioneiro de 

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAU+E), 

aprovado em 2011 na Universidade Federal da Bahia (UFBA), como ativida-

de acadêmica de ensino-pesquisa-extensão, por meio do curso de especia-

lização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade. Atualmente 

na sua quarta edição, após quase dez anos de atividade, discutem-se seus 

avanços, limites e possíveis desdobramentos, no âmbito da discussão do 

papel social da universidade. 

O contexto urbano no Brasil: 
protagonismos de AU na construção 
social coletiva 

As amplas vulnerabilidades urbanas, com atenção especial às precárias 

condições habitacionais para uma grande parte da população no Brasil, 

constituem situações que não podem prescindir da discussão, ampliação e 

renovação do ensino e da pesquisa de forma associada à extensão na for-

mação profissional no campo da AU. 

Atualmente, do total da população brasileira, estimada em 211 milhões 

de habitantes (IBGE, 2020), 85% constituem população urbana e quase 
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metade mora nas principais metrópoles.2 Essa concentração nas grandes 

cidades está associada à vasta ocupação informal nas periferias urbanas, 

processos de urbanização que ocorreram à revelia das legislações urbanís-

ticas vigentes à época, configurando a moradia possível para a população 

de baixa renda, em proporções atuais variando em cerca de 20% a 60% 

do total da população nas grandes cidades, sendo os índices maiores nas 

regiões Norte e Nordeste.3 São condições advindas de um longo processo 

de exclusão social de benefícios coletivos e acesso a terra para moradia, 

fundamentos da “urbanização desigual” brasileira desde as primeiras dé-

cadas do século XX. (SANTOS, 1982)

A reação de setores mobilizados da sociedade tem sido permanen-

te, mas pouco efetiva para as transformações sociais almejadas. Desde os 

movimentos sociais por reformas de base na década de 1960, as propostas 

das representações profissionais de AU incluíam medidas para enfrentar 

os entraves causados pela propriedade privada do solo urbano, por meio 

do planejamento e de políticas públicas. É ilustrativo desse período o fa-

moso encontro que se realizou no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, Rio 

de Janeiro, em 1963, intitulado Seminário de Habitação e Reforma Urbana, 

com o tema “O homem, sua casa, sua cidade”, organizado pelo Instituto 

de Arquitetos do Brasil (IAB), com o apoio do Instituto de Previdência e 

Assistência aos Servidores do Estado (Ipase). Já traziam como princípio a 

habitação como um direito fundamental para a melhoria do padrão de vida 

da população, fortalecendo a responsabilidade do Estado no equaciona-

mento do problema. 

Como já amplamente reconhecido, a interrupção desse movimento re-

formador social, com a ditadura militar (1964-1986), introduz um modelo 

2 Na última década, as estimativas apontam para um aumento gradativo da quantidade de 
grandes municípios do país. No censo de 2010, somente 38 municípios tinham população 
superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já 
em 2020, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, sendo 17 os 
que superavam a marca de 1 milhão de habitantes. O conjunto das 27 capitais supera os 50 
milhões de habitantes, representando, em 2020, 23,86% da população total do país. (IBGE, 
2020)

3 Com base em metodologia desenvolvida para o município de Salvador, para o qual o índice 
de informalidade encontrado para o total de ocupação habitacional é de 35%, onde moram 
cerca de 60% da população. (GORDILHO-SOUZA, 2000)
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desenvolvimentista de política urbana, que ativa a produção habitacional 

para as classes médias assalariadas e a erradicação de favelas nas áreas 

centrais das grandes cidades, transferidas para conjuntos habitacionais 

distantes. Como resultado, dinamiza-se fortemente o setor imobiliário 

com financiamento público de um novo Sistema Nacional de Habitação, 

atingindo cerca de 4,2 milhões de unidades habitacionais, aproximada-

mente 25% do parque imobiliário produzido no período (AZEVEDO, 1988), 

o que contribuiu para impulsionar as ocupações informais nas periferias 

urbanas por populações migrantes de baixa renda sem acesso ao sistema. 

Esse modelo excludente de periferização agravou ainda mais os pro-

cessos de segregação urbana, enquanto as favelas remanescentes nas 

áreas centrais tiveram suas populações multiplicadas, por verticalização e 

adensamento. O longo período de crise econômica nas chamadas décadas 

perdidas, nos anos 1980-1990, intensificou o surgimento de novas favelas 

periféricas, e, nos anos 2000, nas grandes cidades, multiplicaram-se as 

ocupações de prédios ociosos em áreas centrais esvaziadas para moradia 

de famílias sem-teto.

Intervenções governamentais para o suprimento das necessidades para 

habitação adequada nessas comunidades – infraestrutura, saneamento e 

equipamentos básicos – têm sido desarticuladas e insuficientes. As prin-

cipais conquistas dos movimentos sociais nas últimas décadas resultaram 

na formulação da Lei Federal nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que re-

gulamenta os capítulos de política urbana da Constituição de 1988, com 

grandes avanços para garantia do direito a cidades sustentáveis, entendi-

do como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e 

ao lazer. (BRASIL, 2001) 

Muito se avançou desde então no plano jurídico: temos leis inovado-

ras, políticas inclusivas, instrumentos participativos, além de recursos 

públicos subsidiados. Entretanto, na prática, ainda não foi possível apli-

car efetivamente essas conquistas na construção democrática das cidades, 

tampouco tirar o melhor proveito dos investimentos sociais realizados 

para inclusão urbana de forma ampla. As prefeituras, os órgãos estaduais, 
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federais e demais instituições públicas voltados para essas atividades não 

se mostram capazes de manter ações continuadas, tampouco integradas, 

além da escassa disponibilidade de profissionais capacitados para essa 

área de atuação.  

Após o Estatuto da Cidade, a produção de novas habitações foi forte-

mente impulsionada pelo boom imobiliário decorrente do aquecimento 

da economia a partir de meados de 2000, com a criação do Ministério das 

Cidades, em 2003, e de um novo sistema nacional de habitação, aprovado 

em 2006. Abrangia tanto o mercado imobiliário como a produção de in-

teresse social. Grandes expectativas foram levantadas com o lançamento, 

em 2007, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para infraes-

trutura social e urbana, com investimentos anunciados inicialmente de  

R$ 43,6 bilhões e, para o período seguinte, de R$ 127,2 bilhões. Também 

foram aprovados subsídios no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), 

lançado em 2009, para produção em grande escala, alcançando cerca de  

4 milhões de unidades até 2016. Apesar desse grande montante de produ-

ção habitacional frente aos altos déficits de habitação estimados no país, 

observa-se, então, uma inflexão nas políticas descentralizadoras de me-

lhorias urbanas, concentrando-se os investimentos federais no progra-

ma MCMV em detrimento da urbanização de favelas. (GORDILHO-SOUZA, 

2014) Constitui-se um retrocesso do “ciclo virtuoso” que impulsionou o 

Estatuto da Cidade, privilegiando-se o “direito à moradia na cidade sem o 

direito à cidade”. (MARICATO, 2020)

Com uma nova política voltada para grandes empreendimentos no fi-

nal dos anos 2010, observa-se, então, um arrefecimento das conquistas 

do Estatuto da Cidade referente às melhorias urbanas, privilegiando-se os 

investimentos de interesses do mercado imobiliário, dissociados do pla-

nejamento urbano participativo. Essa dinâmica ganha mais investimentos 

públicos com o advento dos preparativos para os megaeventos no Brasil, a 

Copa em 2014 e as Olimpíadas em 2016, quando se intensifica a implanta-

ção de grandes projetos privatistas. Tais investimentos, seguindo os prin-

cípios do urbanismo neoliberal, privilegiam uma agenda de gestão urbana 

empresarial corporativa, num contexto de seletividade do mercado pelo 
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consumo solvável do espaço urbano e esvaziamento do planejamento pelo 

bem-estar coletivo, desassociada da qualificação urbana. (GORDILHO- 

-SOUZA, 2014)

No Brasil, o avanço do neoliberalismo a partir de 2016, com as mudan-

ças na gestão federal que destituem o governo de viés mais distributivo, 

resultou no desmonte gradativo das políticas públicas de fomento voltadas 

para habitação, ambiente, artes e cultura, gerando grandes retrocessos so-

ciais, mais radicais a partir de 2019, no início da atual gestão federal. Entre 

outras medidas, a extinção do Ministério das Cidades, sob grande protesto 

dos movimentos sociais, retirou a agenda das políticas urbanas da pauta 

federal e, consequentemente, importantes investimentos públicos para 

melhorias urbanas e preservação do patrimônio cultural e ambiental. 

Na qualificação urbana, esse retrocesso se evidencia na ausência de 

políticas de habitação e de desenvolvimento urbano, contribuindo para 

precarização do ambiente construído, num cenário de desinvestimento 

urbano e privatização dos poucos empreendimentos de iniciativa pública. 

Esse cenário é agravado pelo enfraquecimento das representações parti-

cipativas institucionais na gestão pública, com o desmonte de conselhos 

e fundos setoriais. Os impactos no ambiente urbano também são sentidos 

nos cortes sucessivos de orçamentos das políticas transversais de interes-

se social – educação, saúde, ambiente – e do fomento a projetos indutores 

de desenvolvimento social. São medidas que também afetam a já mencio-

nada absorção de profissionais nesse campo de atuação, indispensável na 

realização das necessárias políticas urbanas continuadas e de longo prazo. 

Delineia-se, assim, um futuro próximo de grandes incertezas e desafios 

na superação das problemáticas relacionadas ao ambiente construído nas 

cidades brasileiras. Para além da conquista da qualidade de vida individual, 

as vulnerabilidades do ambiente construído impõem ações efetivas de fo-

mento, associadas ao conhecimento compartilhado, criativo e transversal, 

aplicado às tecnologias sociais apropriadas. Para isso, os arquitetos, urba-

nistas e demais profissionais atuantes nessas áreas são fundamentais, na 

necessária instauração de um amplo programa de assistência técnica para 

habitação e qualificação urbana, que venha a contemplar essas demandas 
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estancadas. Esse incremento traz também o potencial de ampliação da 

produção econômica e geração de trabalho nas cidades, fundamental para 

o enfrentamento da intensa crise econômica instalada no panorama da 

economia globalizada.  

As primeiras iniciativas de profissionais no Brasil em assistência técni-

ca para melhoria habitacional foram desenvolvidas por arquitetos atuantes 

em instituições profissionais e associação de interesse público, referências 

importantes trazidas para a universidade posteriormente. Tiveram in-

fluência dos trabalhos de John Turner, arquiteto e urbanista inglês que de-

senvolveu, nos anos 1960, um trabalho nas “barriadas” de Lima, no Peru, 

e divulgou a perspectiva do urbanismo “de baixo para cima”, ou seja, a 

partir dos moradores.

São emblemáticas as experiências que ocorreram na cidade do Rio de 

Janeiro, contrapondo-se às sucessivas remoções de favelas na década 

de 1960. Foram empreendidas pelo arquiteto Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos e demais integrantes do escritório Quadra, que atuou na favela 

de Brás de Pina no final dos anos 1960. Essa experiência de desenvolver 

projeto junto com a comunidade, reconhecendo a favela como um espaço 

legítimo de moradia, demonstra a viabilidade de melhorias habitacionais 

sem que a população seja retirada da sua localização. (SANTOS, 1980) 

Pioneiro também foi o projeto para a comunidade de Cajueiro Seco, em 

Jaboatão, Pernambuco, em 1963, destinado às famílias pobres expulsas de 

um terreno do exército, por iniciativa do Serviço Social contra o Mocambo, 

associação criada para incentivar a construção de casas populares. O ar-

quiteto e docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Acácio 

Gil Borsoi desenvolveu aí um projeto para a construção de casas populares, 

articulando um sistema de pré-fabricação de casas adaptado a condicio-

nantes locais, taipa e necessidades das famílias. (PORANGABA, 2019)

Essa perspectiva de atuação profissional repercutiu nas entidades pro-

fissionais dos arquitetos, com propostas de legislação para garantia de 

assistência técnica àqueles que não podiam pagar por esses serviços. As 

primeiras iniciativas datam de 1978, quando o Sindicato de Arquitetos do 

Rio Grande do Sul propôs o Programa de Assistência Técnica e Moradia 
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Econômica. (PROGRAMA ATME, 1977) Como fruto dessa iniciativa, seu 

idealizador, o arquiteto Clóvis Ilgenfritz, eleito vereador de Porto Alegre 

em 1999, conseguiu aprovar uma lei municipal para viabilizar assistência 

técnica gratuita para habitação. Mais tarde, esse mesmo arquiteto, quando 

eleito deputado federal, elaborou um projeto de lei de assistência técnica 

para habitação de interesse social, que serviu de base para a proposta pos-

terior do deputado federal baiano Zezéu Ribeiro, a Lei Federal nº 11.888, 

promulgada em dezembro de 2008, que será analisada adiante. (BRASIL, 

2008b) Representa um grande avanço legal, mas com limitações, uma vez 

que, não sendo ainda regulamentada, não garante recursos definidos para 

tal finalidade. Na prática, essa lei implica a criação de um sistema de finan-

ciamento público para a remuneração do trabalho de arquitetos, urbanis-

tas e engenheiros envolvidos no projeto e construção de habitação social. 

Nesse sentido, ainda em 2008, foi validada por uma comissão da Câmara 

Federal para a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Habitação, es-

pelhando-se no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, até então, não 

foi votada em Plenário. 

Quanto às iniciativas de gestão pública no incentivo à assistência téc-

nica profissional, salienta-se, nas décadas de 1980 e 1990, a atuação das 

chamadas prefeituras progressistas, com a restauração dos processos ele-

tivos, motivando um ativismo municipal em um período de grave crise 

econômica nacional. Várias experiências locais trazem grandes avanços 

em processos de gestão participativa, logo seguidos por outros municí-

pios, com destaque para: definição de planos de regularização das Zonas 

Especiais de Interesse Social (Zeis) em Recife; implantação do orçamento 

participativo em Porto Alegre, em 1989; metodologias inovadoras de pla-

nos diretores participativos e conselhos, bem como programas de urbani-

zação de favelas. 

Essa ascendência de participação dos movimentos sociais na gestão 

da cidade influenciou o surgimento de escritórios de assessoria técnica 

para habitação, com amplo reconhecimento do programa financiado pela 

Prefeitura de São Paulo (1988-1992) no apoio a mutirões por autogestão 

para a produção de habitação de interesse social. (BONDUKI, 1992) Tendo 
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como referência a experiência bem-sucedida e duradoura das cooperativas 

do Uruguai, originadas na década de 1960, os resultados obtidos demons-

tram a importância da assistência técnica na qualidade da construção com 

baixo custo e capacitação de mão de obra. Vários outros programas muni-

cipais e estaduais adotaram o sistema de contratação de escritórios de as-

sessoria técnica em projetos de urbanização, como foi o caso do programa 

Favela Bairro, no Rio de Janeiro, de 1994 a 2008. 

Data desse período também uma grande profusão na criação de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e na prestação de serviços de 

assistência técnica às populações de favelas, geralmente financiados com 

recursos de agências internacionais. Vários desses projetos brasileiros fo-

ram indicados para o Habitat II – 2ª Conferência das Nações Unidas para 

os Assentamentos Humanos, realizada em Istambul, em 1996, no âmbito 

das chamadas “melhores práticas”. (GORDILHO-SOUZA, 1997)

Essa conquista social pela reforma urbana, que se consolidou com a 

aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, viabilizou a primeira iniciati-

va de aporte de recursos federais para financiamento de projetos de auto-

gestão e assistência técnica, com a criação do programa Crédito Solidário, 

em 2004, destinado a famílias associadas em cooperativas. Destaca-se 

ainda a realização de concursos nacionais de projetos para habitação de 

interesse social e urbanização de favelas, sendo referência nessa épo-

ca a parceria entre Caixa Econômica Federal e IAB, com várias edições de 

premiação entre 2001 e 2009, sendo alguns desses projetos executados.  

A criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), no 

âmbito do novo Sistema Nacional de Habitação, instituído pela Lei Federal  

nº 11.124/2005 e implantado pelo Ministério das Cidades, entre outras fina-

lidades, traz a expectativa de ampliação da assistência técnica aos proces-

sos de autogestão, amparado pela aprovação da Lei Federal nº 11.888/2008. 

A inflexão dessas medidas leva a uma progressiva diminuição de iniciativas 

para assessoria e assistência técnica. Mesmo o financiamento da modali-

dade MCMV-Entidades, criado em 2009, acessível às famílias organizadas 

por meio de cooperativas habitacionais e associações sem fins lucrativos, 

acabou incidindo em menos de 2% do total de investimentos, implantada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm
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com um modelo similar à modalidade Empresarial, com poucas possibili-

dades de inserção de assistência técnica.4 (GORDILHO-SOUZA, 2014)

Em relação à formação de arquitetos-urbanistas para atuar nesse 

campo, tradicionalmente, há um grande distanciamento do ensino formal 

nessa área das realidades populares. (PORANGABA, 2019) As iniciativas 

nas universidades para atuação nessa área foram quase sempre residuais e 

descontínuas, mas passam a ser mais incidentes a partir da aprovação do 

Estatuto da Cidade, em 2001. Nesse período dos anos 1980 e 1990, nas fa-

culdades de arquitetura e engenharia, também foram criados laboratórios 

voltados para pesquisas aplicadas em habitação. Nesse período, alguns 

núcleos foram criados para desenvolver tecnologias sociais e assessoria 

técnica às comunidades em projetos de autogestão, com destaque para 

as experiências pioneiras do Laboratório de Habitação na Escola de Belas 

Artes de São Paulo, de 1982 a 1986, seguidas pela criação do Laboratório 

de Habitação (LabHab) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

de 1986 a 1999, que experimentaram tecnologias de sistemas construtivos 

econômicos e inovadores. (POMPÉIA, 2006) 

Essas iniciativas tiveram forte influência na formação de escritórios 

de assessoria técnica para projetos de autogestão, destacando os traba-

lhos da Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, criada 

em 1990, em São Paulo, e ainda atuante. Surgem também os escritórios-

-modelo e escritórios juniores, atuando na assistência técnica ao projeto 

habitacional sob a responsabilidade de professores orientadores. Na dé-

cada de 1990, cresce o número de laboratórios e grupos de pesquisa com 

enfoque da habitação ampliada para a cidade, com atividades de integra-

ção ensino-pesquisa-extensão, fortalecendo as relações entre graduação, 

pós-graduação e comunidades, com o apoio de bolsas de iniciação cien-

tífica. Entre essas iniciativas, estão o Laboratório de Habitação e Cidade 

4 O MCMV produziu, de 2009 a 2015, mais de 3 milhões de unidades, com um investimento 
total de R$ 243 bilhões, sendo cerca de 1 milhão de unidades subsidiadas para famílias com 
rendas até um e meio salário mínimo e o restante com subsídio proporcional até cerca de 
nove salários mínimos. A modalidade MCMV-Entidades alcançou nesse período 53 mil uni-
dades, correspondendo a menos de 2% do total do programa, a um custo de R$ 1,1 bilhões. 
(ENTIDADES..., 2016)
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(LabHabitar), na Faculdade de Arquitetura da UFBA (Faufba), criado em 

1993, e o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos (LabHab) 

na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAU-USP), criado em 1996, até então atuantes. Nessa época, vários 

outros grupos de pesquisa são criados avançando nesse entendimento 

mais amplo do ambiente construído e da pesquisa-ação-extensionista em 

comunidades.5  

No contexto da aprovação da Lei Federal nº 11.888/2008, que instituiu 

assistência técnica de interesse social, várias entidades profissionais de 

arquitetura, urbanismo e engenharia, universidades e movimentos sociais 

estiveram mobilizados em campanhas para ampliação desse campo de 

atuação, com eventos e cartilhas para divulgação e discussão da sua efe-

tivação.6 Sem a regulamentação da referida lei, sua aplicação não foi des-

lanchada como idealizada. A retomada mais vigorosa da discussão de uma 

política de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) 

só ocorreu a partir de 2011, com a criação do CAU/BR.7 Iniciou-se uma in-

tensa campanha nacional, promovendo vários eventos e editais destinan-

do minimamente 2% de sua arrecadação para ações de Athis, assumindo 

5 Na consulta à plataforma de grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), com o filtro “habitação” e “cidade”, considerando todas as 
áreas, aparece um total de 510 grupos para ciências sociais aplicadas, sendo 111 grupos de 
pesquisa na área de AU, ou seja, 21% do total. Se consideramos a incidência dessas palavras 
em linhas de pesquisa e palavras-chave, as indicações passam a ser 3.334, sendo 332 em AU, 
10% do total. Demonstra-se a importância do tema para a área de AU. (CNPQ, 2020) 

6 Nesse período, com apoio do Ministério das Cidades, várias entidades da sociedade civil se 
mobilizaram para discutir o papel da assistência técnica de profissionais de arquitetura e 
engenharia aos serviços de habitação de interesse social, trazendo experiências que estavam 
em curso no Brasil. (CUNHA; ARRUDA; MEDEIROS, 2007)

7 O CAU/BR e os CAUs das unidades da federação foram criados pela Lei nº 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, que regula o exercício da profissão no país, tendo o nacional sido funda-
do em 15 de dezembro de 2011. Até então, os profissionais de AU integravam o Sistema do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea). No CAU/BR, fazem parte do Colegiado das Entidades Nacionais de Arqui-
tetos e Urbanistas (Ceau) as seguintes entidades: IAB, Federação Nacional dos Arquitetos e 
Urbanistas (FNA), Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (Abea), Asso-
ciação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea), Associação Brasileira de Arquitetos 
Paisagistas (Abap) e Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (Fenea). 
(CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, 2021)
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essa atuação como um direito fundamental do cidadão, assim como saúde 

e educação. (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, 2014)

Nos últimos anos, nos cursos de AU em diversas universidades, so-

bretudo nas Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes), ampliam-se 

também iniciativas de projetos extensionistas em escritórios-modelo vol-

tados para Athis e projetos de assessoria a movimentos sociais, atividades 

reconhecidas na Lei nº 11.888/2008, que também inclui, entre as possibi-

lidades de atuação, os profissionais inscritos em programas de residência 

acadêmica em arquitetura, urbanismo ou engenharia. Com esse suporte, 

no âmbito da pós-graduação, algumas iniciativas implementam cursos de 

especialização voltados para assistência técnica, na modalidade de resi-

dências acadêmicas, trazida neste trabalho como objeto de discussão.  

O papel extensionista das universidades tem originado crescentes pos-

sibilidades de práticas articuladoras de ensino e pesquisa junto à sociedade, 

irrigadoras de conhecimento renovado e soluções partilhadas com insti-

tuições externas e grupos sociais participantes. São potencialmente im-

pulsionadoras de novos conhecimentos e ações públicas nos processos de 

transformação social. Considerando que essas conquistas são ainda frágeis 

na transformação social, a consolidação de iniciativas acadêmicas profis-

sionais extensionistas vem contribuir para o reconhecimento do papel so-

cial da universidade num quadro de ampla desigualdade e exclusão social. 

A extensão universitária: fundamentação, 
fortalecimento e ampliação em AU

Nas últimas décadas, a atuação universitária no Brasil ampliou-se con-

sideravelmente, pela descentralização de instituições públicas em todo o 

território nacional e, sobretudo, pela criação de centenas de universidades 

privadas. A abrangência nas áreas de formação também se expandiu, na 

graduação e principalmente na pós-graduação, com a criação de cursos 

stricto sensu em praticamente todas as áreas de conhecimento e suas rever-

berações. Consolida-se, assim, um modelo com ampla atuação em pesqui-

sa e qualificação técnico-científica avançada de discentes e docentes, com 
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alta produtividade, intercâmbios, enfim com posicionamento crescente 

na comunidade científica nacional e internacional. As atividades exten-

sionistas, historicamente mais residuais, vêm ganhando densidade mais 

recentemente na relação ensino-pesquisa-extensão.  

O privilégio técnico-científico vem na esteira da reforma universitá-

ria de 1968, empreendida pelo governo militar, que priorizava o ensino e 

a pesquisa na universidade. Estava voltada para formação profissional e 

tecnológica nas áreas mais produtivas, em detrimento das problemáticas 

sociais e da interação com as realidades mais vulneráveis – relegadas para 

atividades extensionistas residuais, em cursos de aperfeiçoamento, even-

tos e serviços assistenciais, basicamente compreendidas como atividades 

para difusão de pesquisas e demais eventos culturais, e, em menor escala, 

ações junto à comunidade, de carater assistencialista. (FORPROEXT, 2012)

A reorganização dos movimentos sociais, entre outros avanços conquis-

tados com a Constituição Federal de 1988, vem superar essa dualidade, re-

conhecendo a autonomia da universidade e o princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Amplia-se o entendimento da atuação 

extensionista para além da supremacia do saber técnico-científico e do as-

sistencialismo, reposicionando-a como ação em prol dos direitos sociais. 

Esse movimento de renovação do papel da extensão universitária reto-

ma as contribuições do educador e cientista social brasileiro Paulo Freire, 

reprimidas nos anos 1960, no entendimento do compromisso da educação 

pela transformação social. Paulo Freire (1985), na sua crítica ao assisten-

cialismo da extensão agrícola de imposição do saber, no âmbito das pro-

postas de reforma agrária dos anos 1960, utiliza-se da análise semântica 

do termo “extensão”, entendido como o ato de estender, levar ao outro, 

em contraposição a uma pedagogia baseada na troca de saberes. Assim, 

opõe a extensão à comunicação. Discute “a educação como uma situação 

gnosiológica, em cuja prática a ‘assistência técnica’ teria outras dimen-

sões”. (FREIRE, 1985, p. 9) Para ele, a “assistência técnica, na qual se pra-

tica a capacitação, para ser verdadeira, só pode realizar-se na práxis. Na 

ação e na reflexão. Na compreensão crítica das implicações da própria téc-

nica”. (FREIRE, 1985, p. 62)
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Nesse processo de refundação do reconhecimento do papel social da 

universidade, a concepção da extensão como condutora dos processos de 

ensino e pesquisa já estava colocada desde o I Encontro de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, realizado em 1987. 

Entendida como “[...] um processo que permeia o ensino e a pesquisa, 

integrando essas atividades, a extensão deve ser parte indispensável da 

rotina universitária, institucionalizando-se tanto do ponto de vista admi-

nistrativo como da prática acadêmica”. (ENCONTRO DE PRÓ-REITORES 

DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 1987, p. 2) 

O processo formativo pela extensão tem sido lento, mas gradativa-

mente se fortalece em atividades acadêmicas que envolvem o ensino e a 

pesquisa. Nesse movimento, deixa de ser entendida como um dos susten-

táculos do “tripé” ensino, pesquisa e extensão e passa a incorporar, no 

diálogo e aprendizagem social, a atividade de ensino e pesquisa na própria 

prática, fundindo indissociavelmente extensão-ensino-pesquisa. As cres-

centes iniciativas nas diversas áreas em processos educativo-formativos 

demonstram a potencialização do conhecimento ampliado e apontam para 

possibilidades de inovação, condição fundamental para a área de AU. 

Nesse contexto de avanços, retrocessos e reposições, as universidades 

públicas têm um papel primordial de resistência na preservação da sua au-

tonomia e na ampliação da sua responsabilidade social. Essa qualidade é 

fundamental para ampliar as possibilidades de independência e plurali-

dade na produção científica, renovação e inovação, experimentação e ca-

pacitação técnica, valorizando sobretudo a reflexão crítica e os processos 

interativos com a sociedade na sua ação extensionista e contribuindo, as-

sim, para avanços sociais coletivos.  

O cientista português Boaventura de Sousa Santos (2004) refere-

-se a uma crise de legitimidade da universidade pública no processo de 

globalização, frente aos ataques do neoliberalismo no desmonte da sua 

autonomia. Para ele, esse enfrentamento passa por “criar uma nova ins-

titucionalidade”, para além da formação instrumental e da regulação 

privada, como proposta para uma reforma democrática e emancipatória 

da universidade. Entende que o caminho de legitimar a responsabilidade 
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social passa pelo fortalecimento da extensão, no âmbito de ações de apro-

fundamento da democracia interna e externa da universidade: “A luta pela 

legitimidade vai assim ser cada vez mais exigente e a reforma da univer-

sidade deve centrar-se nela. São cinco as áreas de acção neste domínio: 

acesso; extensão; pesquisa-acção; ecologia de saberes; universidade e es-

cola pública”. (SANTOS, 2004, p. 48)

Demonstrando alinhamento com esse pensamento, na perspectiva 

de uma universidade que cumpra o seu papel ativo na construção de uma 

sociedade mais inclusiva, a Política Nacional de Extensão Universitária, 

definida no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas 

de Educação Superior Brasileiras (Forproex), apresenta em seu prefácio 

(FORPROEX, 2012) uma citação emblemática desse autor: 

A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado 

muito especial. No momento em que o capitalismo global pre-

tende funcionalizar a Universidade e, de facto, transformá-la 

numa vasta agência de extensão ao seu serviço, a reforma da 

Universidade deve conferir uma nova centralidade às activida-

des de extensão (com implicações no curriculum e nas carreiras 

dos docentes) e concebê-las de modo alternativo ao capitalismo 

global, atribuindo às Universidades uma participação ativa na 

construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, 

na luta contra a exclusão social e a degradação ambiental, na de-

fesa da diversidade cultural. (SANTOS, 2004, p. 53-54)

O papel extensionista das universidades é, portanto, fundamental para 

a manutenção da sua condição pública. Santos (2004) qualifica a plurali-

dade de ações que envolve a extensão universitária, abrangendo uma vasta 

área de prestação de serviços, com destinatários variados, como: grupos 

sociais populares e suas organizações, movimentos sociais, comunida-

des locais ou regionais, governos locais, o setor público e o setor privado. 

Também define uma outra área de prestação de serviços que tem a socie-

dade em geral como destinatária, citando como exemplos a “incubação” 

da inovação, a promoção da cultura científica e técnica, as atividades cul-

turais no domínio das artes e da literatura. Na análise desse cientista social, 
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entretanto, as atividades de extensão devem ter como objetivo prioritário 

“o apoio solidário na resolução dos problemas da exclusão e da discrimi-

nação sociais e de tal modo que nele se dê voz aos grupos excluídos e dis-

criminados”. (SANTOS, 2004, p. 54)

As políticas públicas de fomento à extensão no Brasil tradicionalmente 

investiram na oferta de prestação de serviços de interesse social em es-

tágios de capacitação profissional, sendo mais frequente o fomento na 

área de saúde, a exemplo das residências médicas e do funcionamento de 

ambulatórios universitários. (NUNES, 2004) Também são mais antigos 

estágios profissionais em agricultura e veterinária, no apoio ao desenvol-

vimento agrícola, sendo essas as primeiras práticas em serviço extensio-

nista que receberam recursos públicos para atuação. (FORPROEXT, 2012)

A partir dos anos 1960, essa visão assistencialista de ações extensionis-

tas no campo da educação passou a ser questionada, sendo referências as 

propostas de mudança paradigmática do educador e filósofo Paulo Freire, 

por uma nova pedagogia crítica transformadora da realidade e pela cons-

cientização na alfabetização. O autor opõe-se a soluções assistenciais, que 

“contradizem a vocação natural da pessoa – a de ser sujeito e não objeto 

– e o assistencialismo faz de quem recebe a assistência um objeto passivo 

sem possibilidade de participar do processo de sua própria recuperação”. 

(FREIRE, 1963, p. 6)

Essa perspectiva político-pedagógica de um processo educador para 

uma democracia transformadora social, fortemente reprimida com a dita-

dura militar (1964-1986), foi suprimida na institucionalização da extensão 

na reforma universitária de 1968, sendo entendida como atividade auxiliar. 

A assistência técnica extensionista junto a comunidades ocorreu pelo 

então criado Projeto Rondon, para “levar universitários voluntários da 

graduação a conhecer a realidade brasileira”, prestando serviços de cur-

ta duração para o desenvolvimento das regiões de fronteira. Esse projeto, 

criado em 1968, viria a ser o primeiro programa nacional de extensão uni-

versitária envolvendo distintas áreas de atuação. Pressupunha parcerias 

com prefeituras locais e instituições de ensino superior, entretanto sem 

uma participação efetiva das universidades na seleção dos voluntários. 
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Extinto em 1989, foi reativado a partir de 2003, quando a União Nacional 

dos Estudantes (UNE) apresentou proposta de reedição revista desse pro-

jeto, aprovada em 2004. Com atuação até os dias atuais, o Projeto Rondon 

manteve-se ligado ao Ministério de Defesa na seleção dos projetos sociais 

apresentados por instituições de ensino superior, voltados sobretudo para 

emprego, renda, saúde e educação. (PROJETO RONDON, 2020) 

Os intensos movimentos sociais pela redemocratização na década de 

1980 retomaram o debate das reformas sociais, incluindo um projeto de 

refoma da educação no processo de reconstrução das instituições políti-

cas e sociais, quando foi reelaborada a concepção de universidade pública, 

sendo redefinidas as práticas de ensino, pesquisa e extensão e questio-

nada a visão assistencialista que predominava nas ações extensionistas. 

(FORPROEXT, 2012)

Essa reconstrução, na qual os estudantes tiveram um papel crucial, 

pela UNE, refundou os marcos legais da extensão, com o I Encontro de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, ocorrido 

em 1987, quando ficou definida a criação do Forproex, em edições conti-

nuadas, como instância de representação da extensão universitária públi-

ca junto à sociedade brasileira, aos órgãos públicos brasileiros e às redes 

internacionais. Conceitua-se, então, a extensão como atividade acadêmica 

articuladora do ensino e da pesquisa em prol da transformação social:

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e cien-

tífico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a so-

ciedade. 

A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportu-

nidade da elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico.  

No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 

àquele conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de sabe-

res sistematizados/acadêmico e popular, terá como consequên-

cia: a produção de conhecimento resultante do confronto com 

https://www.infoescola.com/educacao/uniao-nacional-dos-estudantes/
https://www.infoescola.com/educacao/uniao-nacional-dos-estudantes/
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a realidade brasileira e regional; e a democratização do conhe-

cimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na 

atuação da universidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/

prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favore-

ce a visão integrada do social. (ENCONTRO DE PRÓ-REITORES 

DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 

1987, p. 11)

O reconhecimento das atividades extensionistas, no contexto de um 

amplo movimento social de democratização no país, contribuiu, como já 

salientado, para a inclusão da extensão universitária na Constituição de 

1988, no artigo 207, que reafirma a “indissociabilidade entre ensino, pes-

quisa e extensão” e estabelece, no artigo 213, parágrafo 2º, que “as ativida-

des universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro 

do poder público”. (BRASIL, 1988) São marcos históricos de conquista po-

lítica que contribuíram para implementar o processo institucional de re-

gulamentação dessa atividade. 

Na Política Nacional de Extensão (2012), entre outras medidas, previa-

-se a instituição de um programa nacional de fomento à extensão, incluin-

do custeio e bolsas de extensão. Mesmo com esses avanços, os recursos 

disponibilizados às práticas extensionistas estiveram sujeitos aos orça-

mentos dos órgãos de educação e das universidades. No Plano Nacional de 

Extensão Universitária, na atualização de 2001, definiu-se:

O financiamento das metas da organização da extensão univer-

sitária terá como fonte de recursos os órgãos federais e esta-

duais de educação e as próprias universidades. O financiamento 

das metas relativas à articulação com a sociedade será definido a 

partir da realização de parcerias com órgãos e instituições liga-

das às áreas e articulações políticas com agências de desenvolvi-

mento. (FORPROEX, 2000-2001, p. 11)

Em relação a programas nacionais que fomentaram práticas extensio-

nistas após a Constituição, em 1996 foi lançado o Programa Universidade 



232 Angela Maria Gordilho-Souza

Solidária, voltado para atividades de campo no combate à pobreza e à 

exclusão social. Vinculava-se à Casa Civil do Governo Federal, entretan-

to teve breve duração, extinguindo-se no início de 2003. Previa receber 

o apoio das universidades e prefeituras participantes para consolidar a 

ação comunitária das universidades brasileiras e atuar para transformar 

o cotidiano dos municípios, fortalecendo a extensão. Propunha atuar “em 

sentido de mão-dupla”, ensinar e aprender. Diferentemente do Projeto 

Rondon, prestador de serviço, esse programa buscava “[...] estimular a 

participação da sociedade em ações que valorizem o sentido da cidadania, 

[para promover] melhor qualidade de vida e articulação entre atores do 

Estado e da sociedade [...]”. (PROGRAMA..., 2016, p. 1)

Como ação institucional da Política Nacional de Educação, foi criado 

em 1993, no âmbito do então Ministério da Educação e Cultura (MEC), o 

Programa de Fomento à Extensão Universitária (Proexte). Esse programa 

teve como finalidade integrar as Ipes às realidades nas quais estavam in-

seridas, ou seja, o ensino e a pesquisa articulando com as demandas e os 

anseios da sociedade civil que os cerca. Os acordos institucionais estabele-

cidos avançaram no reconhecimento da extensão como prática acadêmica 

continuada, entretanto esse programa não prosperou em vista da limi-

tação de recursos financeiros, apontada então como principal empecilho 

para desenvolver as ações, vigente até o ano de 1995. (FORPROEXT, 2012) 

Os diálogos entre Forproex e o MEC prosperaram e foi lançado o novo 

Programa de Extensão Universitária (Proext) em 2003. Incrementaram-se, 

então, os editais de extensão, com fomento crescente a cada ano, que de-

sencadeou 13 editais publicados anualmente, de 2003 a 2015, estenden-

do-se a aplicação dos recursos até o ano de 2017, quando o programa foi 

encerrado sem pronunciamento oficial. 

Reafirmando os princípios do Plano Nacional de Extensão (2001), o 

Proext/MEC trouxe vários editais no período de 2003 a 2008 para reali-

zação de projetos de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico e 

programas de extensão, preferencialmente de caráter multidisciplinar 

e integrados a atividades de pesquisa e de ensino. Os temas predomi-

nantes foram: alfabetização e educação de jovens e adultos; formação e 



233Residências acadêmicas em arquitetura e urbanismo

qualificação de professores; erradicação do trabalho infantil e combate ao 

abuso de crianças. 

A partir do Decreto nº 6.495, de 30 de junho de 2008, definiram-se tam-

bém parcerias com outros ministérios para o estabelecimento de ações con-

juntas em áreas de atuação específica. Os editais Proext/MEC ampliaram-se, 

então, para várias áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos 

e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho 

e desporto. Portanto, perpassam diversos aspectos da sociedade, bem como 

suas demandas, a partir de uma ótica multidisciplinar e com possibilidades 

transversais, tendo também como diretrizes as políticas públicas nacionais 

e o diálogo em comunidades. (BRASIL, 2008a) A proposta multidisciplinar 

de temas nas parcerias estabelecidas pelo Proext/MEC, mais especifica-

mente aqueles em parceria com o Ministério das Cidades, alavancou mui-

tos projetos extensionistas na área de AU e afins, pela incidência de temas 

relacionados ao ambiente construído. Nos editais Proext/MEC publicados 

de 2009 a 2016, no âmbito do tema “desenvolvimento urbano”, tema de 

conexão entre esses dois ministérios, foram definidos seguintes subte-

mas: Gestão de Projetos Urbanos; Cadastro Territorial Multifinalitário; 

Mobilidade Urbana; Acesso à Terra Urbanizada; Saneamento Ambiental; 

Habitação; Trânsito. (BRASIL, 2009) 

Quanto à natureza prático-metodológica, propunha valorizar as for-

mas interativas, de modo a estimular a reflexão coletiva sobre o tema e 

a incorporação ativa dos diferentes atores no processo de capacitação ao 

planejamento e desenvolvimento urbano, com ênfase no caráter multidis-

ciplinar e na autonomia da gestão, da avaliação e do monitoramento da 

implementação de políticas urbanas. (BRASIL, 2009)

O programa que em 2009 surge chamado de Proext MEC/Cidades, em 

2010, passa a chamar-se Proext/Capacidades, consolidando-se nos anos 

seguintes, para abarcar um total de 525 propostas no tema do desenvolvi-

mento urbano. No resultado da parceria do Proext MEC/Cidades, entre os 

anos de 2009 e 2016, 223 projetos de instituições de ensino superior foram 

selecionados para realizar as atividades de extensão diretamente nesse 

tema e receberam R$ 21.525.195,46. (CARNEIRO, 2017, p. 13) 
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Esse programa muito contribuiu para dotar as Ipes de melhores con-

dições de gestão das atividades acadêmicas de extensão, permitindo pla-

nejamento de longo prazo. Essa condição mostrou-se fundamental para 

o desenvolvimento dos muitos projetos de extensão, de forma alinhada 

aos objetivos enunciados na Política Nacional de Extensão, em 2012. Por 

outro lado, a inclusão da extensão nos orçamentos das universidades pú-

blicas e ainda a inserção da extensão universitária no Decreto nº 7.233, de 

2010, que regulamenta a matriz de alocação de recursos para as univer-

sidades federais, no âmbito do MEC, são medidas que contribuem para 

a estabilidade do financiamento público para atividades extensionistas. 

(FORPROEX, 2012) 

Como limitações do Proex/MEC, ressalta-se o fato de ter sido instituí-

do a partir de uma política de edital, susceptível, portanto, a uma inter-

rupção abrupta, o que acabou ocorrendo em 2016, restringindo o processo 

de regulamentação da Política Nacional de Extensão. 

Esse cenário certamente traz impactos para a “curricularização da 

extensão”, prevista na Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece as diretrizes para 

a extensão na educação superior brasileira. Essa resolução, no seu arti-

go 4º, determina que “as atividades de extensão devem compor, no mí-

nimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil 

dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular 

dos cursos”. Portanto, define a obrigatoriedade de inserção de ativida-

des extensionistas, a ser cumprida no prazo de até três anos, segundo sua 

caracterização nos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos cursos, con-

siderando as seguintes modalidades: programas; projetos; cursos e ofici-

nas; eventos; e prestação de serviços. Também define que essas diretrizes 

“podem ser direcionadas aos cursos superiores de pós-graduação, conforme 

o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição de educação superior”. 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2018, grifo nosso)

São medidas que potencializam a centralidade da extensão universi-

tária na formação profissional associada ao ensino e à pesquisa na pro-

dução do conhecimento, convocando os órgãos acadêmicos responsáveis 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808
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a adotarem a extensão nas respectivas estruturas curriculares e práticas 

acadêmicas. Se, por um lado, fortalece a extensão universitária no Brasil, 

o debate já suscita discussões na construção de consensos nos âmbitos in-

terno e externo das instituições, passando pela sua articulação com está-

gios obrigatórios e, principalmente, questionando o suporte de fomento 

para funcionamento, diante de um quadro de retrocessos, com a parali-

zação do Proext/MEC. Também incidem os recentes cortes de orçamen-

to para universidades públicas, cortes de fomento à pesquisa e bolsas de 

estudo, tanto na pós-graduação quanto na iniciação científica e extensão, 

sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais. As discussões são atra-

vessadas pelas especificidades em cada área de atuação e pelas articula-

ções entre graduação e pós-graduação.  

A atuação extensionista em AU, aqui focada, pela própria natureza 

transversal desse campo de atuação, vincula-se a várias áreas de conhe-

cimento – humanas, exatas, biológicas, da natureza e das artes –, envol-

vendo o espaço físico habitado, territórios, ambiente construído e natural. 

As práticas têm demonstrado a necessária interlocução social, que se co-

loca como essencial, pela relação entre espaços públicos e privados, pela 

gestão pública, pelo sentido de pertencimento dos indivíduos no ambien-

te, pelas relações interpessoais, de agentes sociais, diferentes saberes e 

culturas dos lugares. Nessa atuação, são múltiplas e complexas as possibi-

lidades de processos interativos, mediações, técnicas e soluções partilha-

das, condição fundamental para aproximações de conhecimento coletivo 

com tecnologias sociais próprias e inovadoras para transformações dos 

lugares. São condições inequívocas para a implementação de projetos ex-

tensionistas nesse campo de atuação na viabilização de espaços de viver 

ambientalmente sustentáveis. 

As práticas extensionistas universitárias na área de AU têm ocorri-

do com mais frequência na graduação, com experiências descontínuas 

em projetos para comunidades demandantes e a experimentação de 

tecnologias alternativas. Essas atividades ocorrem geralmente no âm-

bito de determinadas disciplinas ou em grupos de pesquisas e laborató-

rios – raramente em cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado, 
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que estão voltados para formação acadêmica stricto sensu de pesquisa-

dores e docentes. Estes, impulsionados pelo fomento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), têm na 

produção de eventos nacionais e internacionais o principal meio de ex-

tensão do conhecimento para a sociedade, atividades fortalecidas por in-

tercâmbios, redes institucionais e divulgação por meio das associações 

nacionais de pesquisa e pós-graduação. Eventualmente, promovem arti-

culações com instituições públicas, em projetos de cooperação. Ainda na 

educação continuada de pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento e 

especialização lato sensu nas universidades são absorvidos como atividade 

de extensão, voltados prioritariamente para novas tecnologias e ativida-

des de capacitação para instituições demandantes, seja por fomento das 

parcerias, seja por remuneração dos inscritos. 

No período após o estabelecimento do Estatuto da Cidade (2001), am-

pliaram-se também projetos extensionistas na área de AU, não apenas 

como atividades externas, mas também compartilhando conhecimento 

com diversos segmentos dos movimentos, dentro da universidade, em 

atividades de seminários, cursos, oficinas, articulações em redes, entre 

outras práticas de inclusão social. Além de práticas e projetos pelo direito 

à moradia, ampliaram-se as ações extensionistas para questões relacio-

nadas ao direito à cidade, corpo-cidade, saúde coletiva, criança, terceira 

idade e afirmações étnicas, raciais e de gênero.8

Nesse movimento, observou-se ainda uma aproximação da pós-gra-

duação com a graduação, para além da iniciação científica, abarcando a 

iniciação à extensão em projetos dos grupos de pesquisa. Também cresceu 

8 Toma-se nessa ilustração, no âmbito da Faufba, onde a autora atua desde 1992, a formação 
de vários grupos de pesquisa ali sediados que passaram a atuar nessa articulação extensão-
-ensino-pesquisa, com diferentes metodologias: LabHabitar, em 1993; Laboratório Urbano, 
em 2002; Laboratório de Requalificação Urbana e Projeto, em 2003; Empresa Junior Projec-
ta, em 2008; Lugar Comum, em 2010; Escritório Modelo Curiar, em 2011; RAU+E/UFBA, em 
2011; Projeto, Cidade e Memória, em 2013; EtniCidades, em 2013; Arquitetura Popular: Espa-
ços e Saberes (ARQPOP), em 2014; Cidades Políticas (Cipos), em 2016; Tectônica, em 2019; 
além de várias outras iniciativas no âmbito de disciplinas regulares e em Atividade Curricular 
em Comunidade e em Sociedade (ACCS), projeto implantado na UFBA, desde 1997, como 
experiência piloto de curricularização da extensão. 
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a incidência de publicações sobre atividades extensionistas em anais de 

eventos que abrigam a área de AU e afins. As associações de pós-graduação 

mais vinculadas a arquitetura, urbanismo e planejamento urbano passa-

ram a incluir oficinas e práticas urbanas, além de chamadas de trabalho 

de extensão nos eventos nacionais, como os da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Anparq), nas edi-

ções 2018 e 2020, e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Planejamento Urbano e Regional (Anpur), edições 2017 e 2019, além 

de instituir premiação para trabalho de extensão, na Anparq, edição 2020. 

Essas iniciativas em assessorias e assistência técnica acadêmicas na 

área de AU também adquirem maior densidade nas aproximações mais es-

treitas com as entidades profissionais da área, com particular atenção à 

campanha nacional de Athis, promovida pelo CAU/BR e por entidades co-

legiadas, logo após a sua criação, em 2014. 

Diante da complexidade da realidade atual nas cidades brasileiras e das 

demandas urgentes na melhoria do ambiente construído, aqui pontuadas, 

há muito o que se aprender com o cotidiano dos lugares e dos morado-

res para uma verdadeira ação interativa de propostas em prol do coletivo. 

As experiências recentes de práticas extensionistas em AU apontam nessa 

direção, e a implementação de residências acadêmicas na pós-graduação 

potencialmente consolida a institucionalização dessas práticas.

Residências acadêmicas na pós-graduação: 
extensão na prática profissional para 
inclusão social

As primeiras iniciativas que deram origem às residências acadêmicas no 

Brasil são da primeira metade do século XX, relacionadas à assistência 

médica e assistência técnica rural, como já apontadas, surgidas na pers-

pectiva assistencialista e capacitação em serviço. Vinculados às universi-

dades, na medida em que sua institucionalização avança como política de 

Estado, as possibilidades de atuação e os impactos sociais dessa atuação 
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são ampliados. Para compreender esses alcances, pontuam-se a nature-

za, a abrangência e a forma de funcionamento dos principais programas 

consolidados institucionalmente e das iniciativas recentes na área de AU. 

Residência médica

A residência médica existe desde a década de 1940,9 voltada para capaci-

tação prática do médico recém-formado sob a orientação de profissionais 

médicos qualificados, dentro de instituições de saúde, universitárias ou 

não, e hospitais credenciados. A residência médica é definida como mo-

dalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma 

de cursos de especialização reconhecidos pelo MEC como lato sensu, com 

treinamento em serviço. (NUNES, 2004) A residência médica no Brasil é 

um programa gerenciado pelo MEC e regido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM), desde 1977, seguindo uma legislação especí-

fica. Vincula-se ao SUS, criado na Constituição Federal de 1988, que deter-

mina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. 

Entre as ações e os serviços públicos de saúde que integram a rede nacio-

nal, estão previstos os agentes comunitários de saúde e agentes de com-

bate a endemias. (BRASIL, 1988, art. 198) Também ao SUS compete, entre 

outras atribuições, “[...] ordenar a formação de recursos humanos na área 

de saúde”. (BRASIL, 1988, art. 200) São outorgadas bolsas de estudo com 

valor mínimo estabelecido por lei para os residentes e remuneração para 

os preceptores credenciados.10 

A natureza das residências médicas como processo educacional e 

processo de trabalho tem sido um tema de debate permanente pela sua 

9 Seguindo o modelo norte-americano, em 1945, o Hospital das Clínicas da USP implantou o 
primeiro programa de residência médica, na especialidade de ortopedia. Três anos depois, o 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro iniciou a residência médica em Cirurgia 
Geral, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Até a década de 1960, os pro-
gramas se concentravam nos hospitais tradicionais públicos e nos hospitais universitários. 
(NUNES, 2004) 

10 Em 2004, estavam disponíveis 8.754 vagas para o primeiro ano de residência, em 2.550 pro-
gramas, distribuídos em 415 instituições no país. (NUNES, 2004, p. 32) Dados do início da 
última década indicam que foram oferecidas cerca de 27 mil vagas em 53 especialidades 
para todo o país. (BRASIL, c2018)
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complexidade. Estudos sobre a institucionalização da residência médica 

no Brasil consideram que “[...] esta adquiriu papel fundamental como ins-

trumento de prestação de serviços de saúde e que os residentes, como pro-

fissionais, passaram a ser atores fundamentais no mundo dos serviços de 

saúde (públicos e privados)”. (FEUERWERKER, 1998, p. 61) A autora apon-

ta como questão central na construção de um novo modelo assistencial o 

desenvolvimento de novos conteúdos e novas experiências de ensino-

-aprendizagem. Traz como uma das alternativas “a que propõe a intro-

dução do paradigma da saúde em contraposição ao paradigma da doença”. 

Nessa proposição, reorientam-se “[...] as relações entre profissionais de 

saúde e comunidade para redefinir o peso e o papel do setor de presta-

ção de serviços de saúde nesse processo”. Nesse sentido, ressalta-se que 

“certas correntes consideram que a saúde da família pode se constituir em 

um dos eixos da mudança de paradigma na saúde”. (MENDES, 1996 apud 

FEUERWERKER, 1998) 

Residências multiprofissionais em saúde 

Mais recentemente, com base na Resolução nº 287/1998, foram criadas 

modalidades de residências acadêmicas para profissionais em outras áreas 

de saúde: as residências multiprofissionais. São considerações para essa 

atuação ampliada: a saúde como direito de todos e dever do Estado; a re-

lação saúde/doença como decorrência das condições de vida e trabalho; a 

integralidade da atenção à saúde e a participação social; a importância da 

ação interdisciplinar no âmbito da saúde; o entendimento de que as ações 

realizadas pelos diferentes profissionais de nível superior constituem um 

avanço no que tange à concepção de saúde e à integralidade da atenção. 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1998)

As residências multiprofissionais em saúde também estão pautadas 

no treinamento em serviço profissional, sob supervisão de preceptores, 

pelos princípios e diretrizes do SUS, sendo definidas a partir das neces-

sidades e realidades locais e regionais. Abrangem as seguintes categorias 

profissionais de nível superior: assistentes sociais, biólogos, biomédicos, 
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profissionais de educação, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontó-

logos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Os programas devem ter re-

conhecimento institucional, com aprovação junto ao conselho de ensino, 

à câmara de pós-graduação, à pró-reitoria de pós-graduação ou órgão 

equivalente. Devem ainda atender a todos os critérios estabelecidos pelo 

MEC para as áreas ligadas à atividade hospitalar. (CONSELHO NACIONAL 

DE SAÚDE, 1998) 

Mais próxima da relação entre saúde e meio ambiente é a residência 

multiprofissional em Saúde Coletiva, que tem como principal diferencial o 

foco na identificação das condições sociais que incorrem na saúde da po-

pulação local ou regional. Busca-se desenvolver, nos programas de resi-

dência nessa área, a capacidade de 

[...] identificar os riscos relacionados a atividades profissionais 

e ao meio ambiente, executar ações de vigilância em saúde nos 

diferentes níveis de atenção; planejar propostas de intervenção, 

organização, monitoramento e avaliação de sistemas de saúde; 

identificar aspectos culturais e socioeconômicos envolvidos na 

determinação das condições de saúde das populações, além de 

conhecer os modelos de atenção e as estratégias de intervenção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios norteadores. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2020)

Nas residências multiprofissionais, as atividades extensionistas ocor-

rem prioritariamente no ambiente das instituições hospitalares, voltadas 

para uma relação direta individual com as pessoas demandantes de servi-

ços médicos e de saúde. Portanto, há foco na doença, e não na prevenção 

das vulnerabilidades do ambiente construído, seja da moradia, seja dos 

espaços coletivos. Não obstante, na proteção constitucional do direito à 

saúde, os desafios para a saúde plena de bem-estar coletivo, além da au-

sência de afecções e enfermidades, passam pela abrangência de serviços 

públicos e qualidade da moradia no ambiente onde se vive. Essa prevenção 

certamente impacta na maior segurança à saúde e menores custos públi-

cos na sustentação do sistema hospitalar. No SUS, a atuação preventiva em 
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bairros, comunidades e casas, além da unidade básica de saúde, está no 

serviço dos agentes comunitários de saúde, participando de equipe mul-

tidisciplinar com informações domiciliares para os planos de ações locais, 

frente à situação de saúde da comunidade.11

A preservação da saúde para o bem-estar coletivo também está vincu-

lada à educação e à cultura dos lugares, em cada época, universo no qual a 

extensão universitária tem um importante papel de diálogo. Em relação ao 

sistema de educação pública predominante no Brasil, também na educação 

básica, há um distanciamento “extramuros” com as comunidades, res-

tringindo-se o relacionamento interativo com os alunos e seus responsá-

veis, ainda que tanto a escola quanto a unidade de saúde e o posto policial 

sejam as principais presenças do Estado nas comunidades.  

Residência pedagógica

Na perspectiva de aproximação do ensino básico com as universidades, o 

programa de residência pedagógica, inspirado na residência médica, foi 

lançado em 2018 pela Capes, autarquia vinculada ao MEC. A extensão pro-

posta é interinstitucional, direcionada para os concluintes da graduação 

em licenciaturas como “residência educacional”, promovendo a iniciação 

à docência diretamente no ambiente das escolas públicas de forma super-

visionada. Tem como finalidade apoiar instituições de ensino superior na 

implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação en-

tre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria 

com as redes públicas de educação básica. A residência pedagógica tam-

bém prevê bolsa com auxílio financeiro não só ao licenciando, mas tam-

bém aos coordenadores, aos orientadores da instituição e ao professor 

da escola que acompanhará o graduando. Diferentemente do estágio, a 

proposta da residência pedagógica é fomentar projetos de forma coletiva 

11 Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (Pacs) teve início no fim da década de 1980 como uma iniciativa de 
algumas áreas do Nordeste para buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de 
suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria 
comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades. (BRASIL, [200-])
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interinstitucional, para avaliar as necessidades das redes de ensino e as 

possíveis soluções para melhorias na educação, incentivar experimenta-

ção e compartilhar experiências entre docentes e discentes, visando criar 

uma rede de aprendizagem colaborativa. (CAPES, 2018) 

Ainda que haja avanços pedagógicos na promoção do diálogo entre for-

mação de professores e práticas de ensino a partir da realidade das escolas, 

a proposta não traz aberturas nas relações com as comunidades onde estão 

inseridas.

Residência em agronomia 

A assistência técnica universitária para agricultura é uma das pionei-

ras no Brasil, com o início da prestação desse serviço na Escola Superior 

de Agricultura e Veterinária de Viçosa, desenvolvido na década de 1920. 

(FORPROEXT, 2012) No curso dessa atividade, mais recentes são as re-

sidências implantadas no campo da agronomia, atuando em capacitação 

supervisionada predominantemente prática, a exemplo do programa de 

residência em Engenharia Agronômica, da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ), destinada a engenheiros agrônomos recém-for-

mados. Por suas características, essa residência pode ser desenvolvida jun-

to a órgãos públicos – secretarias municipais ou estaduais de agricultura 

ou meio ambiente, ministérios, autarquias ou ONGs – e empresas ligadas 

ao setor agropecuário. Para cumprir as suas finalidades, o residente terá 

orientação permanente de um supervisor na universidade rural e outro no 

seu local de atuação, de forma a facilitar o equacionamento e as soluções 

de problemas, o que permitirá uma grande interação entre o órgão/em-

presa e os profissionais e laboratórios da universidade. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, 2013)

Numa outra ótica, voltada para agricultura familiar, mais interativa e 

com demandas sociais em comunidades, essa mesma universidade tam-

bém oferece a residência em Engenharia Agronômica, que visa promover 

o aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes de engenhei-

ros agrônomos recém-formados por meio de intensivo treinamento pro-

fissional em serviço para o fortalecimento do Programa Nacional de 

http://www.residenciaemagronomiaufrrj.com.br
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Desde 2015, a UFRRJ 

conta com bolsistas de residência, tendo como objetivos desenvolver ex-

tensão rural com enfoque agroecológico e atuar junto aos agricultores e 

seus coletivos para formação continuada, no apoio a chamadas públicas, 

entrega de gêneros alimentícios e organização de feiras. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, [201-?])

Salienta-se que, nessa área de atuação, a proposta abrange diferentes 

formas de inserção, oferecendo aos profissionais recém-formados a pos-

sibilidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em prática profis-

sional junto a instituições públicas, empresas ou diretamente no campo, 

com agricultores e seus coletivos – portanto, em diferentes modalidades. 

Residências em AU

Nas áreas de AU, como já referido, as primeiras discussões de assessoria 

e assistência técnica surgiram no contexto das reformas sociais da déca-

da de 1960, voltadas para o acesso a terra, produção de habitação social e 

orientação técnica nos processos de autoconstrução da habitação popular 

nas periferias. As iniciativas de legislação para instituição dessas ativida-

des se inspiram nas residências médicas e na sua regulamentação de fun-

cionamento pelo SUS. O primeiro projeto de lei, de autoria do deputado 

federal gaúcho Clóvis Ilgenfritz, eleito em 2001, traz o conceito do “SUS da 

habitação”, propondo assistência técnica de arquitetos e engenheiros vol-

tada para a produção e a melhoria da unidade habitacional autoconstruída, 

projeto que não tramitou nessa legislatura. Posteriormente, no mandato 

do deputado federal baiano Zezéu Ribeiro, legislatura 2006-2010, o proje-

to original foi retomado, com ampla discussão das representações profis-

sionais. Foi apresentado, então, um novo projeto de lei ajustado, aprovado 

na forma da Lei nº 11.888 (Athis), promulgada em 24 de dezembro de 2008, 

que “assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gra-

tuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera 

a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005”. (BRASIL, 2008b)

Incorporando as atividades em arquitetura, urbanismo e engenha-

ria, a Lei Federal nº 11.888 estabelece várias modalidades de atuação e os 
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diversos agentes, por meio de ações da gestão pública, assessorias e ati-

vidades extensionistas; entre elas, a atuação de profissionais inscritos em 

programas de residência acadêmica ou em programas de extensão univer-

sitária, por meio de escritórios-modelo ou escritórios públicos, a seguir 

destacados no corpo da lei, no seu artigo 4º: 

I – servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

ou dos Municípios; 

II – integrantes de equipes de organizações não-governamen-

tais sem fins lucrativos; 

III – profissionais inscritos em programas de residência acadêmi-

ca em arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de 

extensão universitária, por meio de escritórios-modelos ou es-

critórios públicos com atuação na área; 

IV – profissionais autônomos ou integrantes de equipes de 

pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados e 

contratados pela União, Estado, Distrito Federal ou Município. 

(BRASIL, 2008b, art. 4º, grifo nosso)

Nas atividades previstas, estão inclusos “[...] todos os trabalhos de 

projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais 

das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edi-

ficação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação”. 

(BRASIL, 2008b, art. 2º, § 1º) Ainda que se limitando a essas categorias 

profissionais, essas definições contribuem para ampliar ações comple-

mentares, abarcando indiretamente um amplo leque de atribuições pro-

fissionais complementares e da cadeia produtiva da construção, com o 

necessário envolvimento dos moradores no processo. 

Essa lei de Athis, como também é referida, representa um grande avan-

ço legal, mas ainda há limitações para sua efetivação plena, uma vez que, 

não sendo regulamentada, não define recursos orçamentários para tal fi-

nalidade. A sua efetivação prática ampliada implica a criação de um siste-

ma de financiamento público para produção e remuneração do trabalho de 
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arquitetos, urbanistas e engenheiros envolvidos no projeto e na constru-

ção de habitação social. 

É importante observar que essa lei é aprovada num contexto políti-

co favorável às políticas sociais, quando o recém-criado Ministério das 

Cidades estabelecia políticas urbanas de fortalecimento da gestão local, 

participativas e inovadoras, em programas e investimentos de habitação 

de interesse social, como já referido. Ainda em 2008, foi elaborado o Plano 

Nacional de Habitação de Interesse Social, no âmbito do recém-criado 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, atrelados à criação de 

fundos e conselhos de habitação municipal. (MARICATO, 2011) A “infle-

xão” que se seguiu, com a prioridade dada ao programa MCMV, executado 

por empresas privadas, repercutiu no estancamento do processo de regu-

lamentação dessa lei de Athis. (GORDILHO-SOUZA, 2014)

Esse arrefecimento mobilizou várias ações da sociedade civil, nota-

damente dos movimentos por moradia e entidades profissionais. Muitos 

eventos nacionais e regionais foram promovidos pela União Nacional de 

Moradia Popular e pela campanha nacional do CAU/BR já referida. O tema 

da Athis também tem sido recorrente nos projetos recentes das universida-

des, em assessorias técnicas de editais e em publicações, como já referido. 

Com base na Lei Federal nº 11.888/2008, por iniciativas de algumas 

universidades, no âmbito de pós-graduação têm sido desenvolvidos cursos 

de especialização na modalidade prevista de residência acadêmica, como 

projetos de ensino-pesquisa-extensão voltados para essa área de atuação. 

Diferenciam-se das demais residências profissionais constituídas por es-

tender essa prática acadêmico-extensionista para atuar na complexida-

de social do ambiente construído, o que exige um entendimento político, 

mediações, transdisciplinaridade e inventividade técnica para as diversas 

situações trabalhadas, conforme se verifica na implementação das inicia-

tivas realizadas.  
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RAU+E/UFBA12

A proposta pioneira para implantação de um núcleo de RAU+E/UFBA 

foi viabilizada em 2011, com a aprovação do curso de especialização em 

Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade, pela Pró-Reitoria 

de Extensão da UFBA – Processo nº 060417/11-52. (GORDILHO-SOUZA, 

2011) A proposta foi idealizada no âmbito do LabHabitar13 e implantada 

na Faufba, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo e da Escola Politécnica da instituição, como curso de pós-gra-

duação lato sensu, gratuito e bianual, para 25 vagas. Foi implementada em 

três edições experimentais (2013-2014, 2015-2016, 2017-2018), atual-

mente funcionando na sua quarta edição (2020-2021), como curso per-

manente. 

Tendo como base a Lei Federal nº 11.888/2008, a proposta inspira-se 

inicialmente nas residências da área de saúde, diferenciando-se da presta-

ção de serviços, ao promover nas atividades de ensino-pesquisa-extensão 

a interlocução com as comunidades envolvidas, na elaboração de proje-

tos em processos de aprendizagem coletiva. Nessa formação profissional, 

buscam-se desenvolver propostas compartilhadas, em resposta às amplas 

demandas sociais, como instrumento de potencialização de investimentos 

públicos diante da grande precariedade do ambiente construído. A grade 

curricular, com cinco disciplinas, atividade de assistência técnica e tra-

balho final, abarca aulas teóricas, seminários, atividades supervisionadas, 

oficinas, pesquisa aplicada e projetos participativos. Compõe um total de 

40 créditos e 1.368 horas, distribuídas em três semestres letivos, em 20 

horas semanais, com certificação do MEC. A residência está voltada para 

profissionais recém-graduados e gestores públicos, preferencialmente da 

12 A implantação desse curso é objeto de maior detalhamento na seção seguinte, trazendo-se 
aqui uma breve síntese do seu escopo.

13 Elaborada pela professora Angela Maria Gordilho-Souza, coordenadora do LabHabitar, sen-
do inicialmente apresentada ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo (PPGAU) da UFBA e encaminhada à Congregação da Faufba, que aprovou a pro-
posta em julho de 2011. Com adesão de outros professores da Faufba, para sua aprovação 
junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, foi aprovada em dezembro de 2011. A primeira 
edição foi iniciada em abril de 2013. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2013)
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área de AU, mas são oferecidas vagas para áreas afins, incorporando tam-

bém estudantes em final da graduação, como estágio profissional junto 

aos projetos dos residentes. Com esse escopo, visa à formação de recur-

sos humanos, associada à assistência e assessoria técnica nessa área de 

atuação e afins, para o desenvolvimento de projetos colaborativos, que são 

repassados para as comunidades demandantes, com potencial de imple-

mentação posterior, tendo a universidade como mediadora entre comuni-

dade e gestão pública.  

Introduzem-se, assim, novas perspectivas de projetos extensionistas 

na pós-graduação em AU para formação continuada, com ampliação mul-

tidisciplinar em atividades de ensino-pesquisa-extensão. Os processos de 

imersão nos territórios, associando teoria e prática, potencializam   – com 

a troca de saberes e percepções da realidade vivida – aproximações proje-

tuais inovadoras, mais próximas das reais necessidades das comunidades. 

Ao final das três primeiras edições, 73 projetos foram desenvolvidos pelos 

residentes, com a participação de 54 professores credenciados, que, traba-

lhando em pequenos grupos, atuaram em 25 comunidades, com interações 

nas escolas locais, associações e lideranças, desenvolvendo processos in-

terativos por meio de oficinas e propostas de qualificações de espaços pú-

blicos. Os resultados estão disponibilizados no site institucional. (RAU+E/

UFBA, 2020) 

Nucleações da RAU+E/UFBA

Nas edições realizadas na implantação da RAU+E/UFBA, o curso recebeu 

profissionais-discentes de outros estados do Brasil, o que fomentou nu-

cleações em outras universidades, desenvolvendo projetos nas localidades 

de origem em cotutoria com professores das instituições nucleadas. A pri-

meira experiência de nucleação foi com a Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), a partir da segunda edição do curso, tendo resultado na implan-

tação de um curso similar, em 2020, na modalidade residência acadêmi-

ca: Assistência Técnica nas Áreas de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 

(ATAU+E), no Centro de Tecnologia (CT-UFPB), adiante descrito. 
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Outras iniciativas estão em andamento nas universidades federais de 

Pelotas, Brasília, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Na Universidade 

de Brasília (UnB), a proposta vem sendo estruturada em uma ampla par-

ceria, composta pelas seguintes instituições: Núcleo de Política de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (NPCTS/UnB) e professores da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU-UnB), da Faculdade de Planaltina (FUP), 

da Faculdade de Agricultura e Medicina Veterinária (FAV) e do Centro de 

Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB), da Faculdade de Ceilândia (FCE), 

da Faculdade de Educação (FE) e do Instituto de Ciências Humanas (IH). 

Visando formar uma base epistemológica transdisciplinar em tecnociên-

cia solidária para incluir a extensão universitária na pós-graduação, foi 

proposto inicialmente um curso de extensão intitulado “Fundamentos em 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) – Habitat, Agroecologia, Economia 

Solidária e Saúde Ecossistêmica”, aprovado em 2020, com início previsto 

para 2021.14 

Residência em AU na FAU-USP 

Também na modalidade residência em AU como curso lato sensu de ex-

tensão, a FAU-USP lançou, em dezembro de 2015, o seu primeiro curso 

como programa de residência na área de planejamento e gestão urbana.  

O curso traz uma outra perspectiva de interação externa, mais diretamente 

com prefeituras e, nessa edição, em convênio com a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Paulo. Como 

consta na publicação resultante dessa experiência, a edição inaugural con-

sistiu na participação de uma turma de 32 profissionais de AU e áreas afins, 

em período integral, durante um ano, em atividades acadêmicas e traba-

lho prático no apoio à produção de planos regionais para as subprefeitu-

ras do município de São Paulo, de acordo com o plano diretor. O programa 

visa ao aprofundamento do conhecimento especializado e da atuação 

social do arquiteto-urbanista através de atividades práticas e teóricas 

14 Ver: https://sig.unb.br/sigaa/public/departamento/extensao.jsf?id=353.
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academicamente supervisionadas, nos moldes da residência em áreas de 

saúde. (LEME; MARTINS, 2018)

As atividades de ensino, pesquisa e orientação foram desenvolvi-

das na FAU-USP, e as atividades práticas, desenvolvidas na Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e nas subprefeituras do município de São Paulo, 

buscaram uma experiência de articulação entre os diferentes campos de 

conhecimento, a academia e a gestão pública, no processo de reflexão crí-

tica, análise e produção de insumos para o desenvolvimento dos planos 

regionais das subprefeituras. A experiência dessa primeira turma, fina-

lizada em novembro de 2016, possibilitou, em seminário que se seguiu, 

avaliar e refletir sobre essas possíveis articulações na atualidade e os des-

dobramentos dessa experiência inovadora de articulação entre o ensino e 

a prática profissional, bem como gerar sugestões para a qualificação de 

políticas locais e sua gestão. Esses resultados foram publicados em dois 

volumes, resgatando no primeiro volume essa experiência, incluindo suas 

motivações, história, funcionamento e produtos. No segundo volume, 

apresentam-se os artigos que constituem os trabalhos finais (monogra-

fias) dos residentes. (LEME; MARTINS, 2018) Sem a renovação do convê-

nio com a prefeitura de São Paulo, não foi ofertada outra edição até então. 

Residência da ATAU+E no CT-UFPB

Como desdobramento de nucleações da RAU+E/UFBA, a primeira coopera-

ção realizada com a UFPB, nos períodos de 2015-2016 e 2017-2018, resul-

tou na elaboração de uma proposta desta universidade, em 2019, para um 

novo curso lato sensu, na modalidade residência acadêmica profissional, 

sediado no CT-UFPB.15 A especialização em ATAU+E, aprovada e regula-

mentada pela UFPB na Resolução nº 16/2019, com 1.200 horas de carga 

horária, está diretamente vinculada ao exercício prático dos processos de 

15 A proposta foi desenvolvida pela professora Elisabetta Romano, da UFPB, com apoio da pro-
fessora Angela Maria Gordilho-Souza e demais professores da RAU+E/UFBA. Com a aprova-
ção do curso, a implantação está sob a coordenação da professora Amélia Panet Barros, da 
UFPB, com o apoio da Secretaria Municipal de Planejamento de Conde (PB), sob a respon-
sabilidade do arquiteto Flávio Tavares. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2019)
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assistência técnica em comunidades. Teve sua primeira edição iniciada em 

2020, atuando com as comunidades moradoras no município de Conde, 

no litoral sul da Paraíba, em parceria com a prefeitura do município, com 

atuação da Secretaria Municipal de Panejamento. A proposta tem carácter 

interdepartamental, procurando abordar a questão da habitação social e 

do direito à cidade sob a ótica de diversas áreas do conhecimento. 

Assim, o aporte da arquitetura, do planejamento urbano e da engenha-

ria civil oferta o instrumental técnico para a elaboração dos projetos de 

assistência técnica em atendimento às demandas levantadas junto às co-

munidades envolvidas. Atua numa perspectiva pluridisciplinar: com a área 

do direito, visa solucionar questões de regularização fundiária e fortalecer 

a assessoria jurídica popular; com a sociologia e o serviço social, oferece as 

ferramentas necessárias para a compreensão da dinâmica da formação dos 

aglomerados urbanos e das ocupações informais das áreas de risco; e com a 

história e a geografia, faz aproximações que contribuem com a construção 

da cidadania por meio de processos voltados à compreensão do território 

e suas relações humanas. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2019)

Nesse projeto, para valorizar a relação entre ensino, pesquisa e exten-

são, a proposta metodológica está dividida em seis disciplinas, com seus 

respectivos módulos para discussão: 1. políticas urbanas e direito à cidade; 

2. projetos de urbanização, infraestrutura e meio ambiente; 3. projetos de 

arquitetura, urbanismo e engenharia para assistência técnica; 4. metodolo-

gias e técnicas para projetos participativos; 5. seminários de integração, que 

procuram compatibilizar os conteúdos trabalhados às problemáticas reais; 

e 6. oficinas temáticas, realizadas nas comunidades, com a população, para 

discutir temáticas e demandas reais que serão objetos dos trabalhos finais 

de cada participante. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2019)

Atualmente, a proposta da UFPB está em ajuste para se adaptar à nova 

resolução, aprovada em dezembro de 2020 pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Consepe) da UFPB, que institui o regulamento geral 

das residências acadêmicas profissionais e multiprofissionais, como mo-

dalidade de ensino de pós-graduação destinada à formação de profissio-

nais nas diversas áreas de conhecimento. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA, 2019) 
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Residência Profissional em AU da PUC Minas

No âmbito de universidades privadas, também está em curso a experiên-

cia de especialização na modalidade residência profissional, implantada 

pelo curso de AU da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC 

Minas), lançada em 2020, com seleção prevista para início de 2021.  

Estruturado no formato de residência profissional, o curso de Tecnologias 

e Processos Inovadores em Arquitetura e Urbanismo traz a aproximação 

com a realidade pela prática, articulando ação e reflexão para formação em 

serviço, no formato de residência profissional. Nesse formato, os residentes 

se inserem em vários tipos de práticas – órgão público, empresa, escritó-

rio ou comunidade –, em atividade individual ou coletiva, atuando dentro 

do espectro de ação do arquiteto-urbanista, seja na escala do objeto, da ar-

quitetura ou urbano-ambiental. Para viabilizar a diversidade de possibili-

dades de ação do aluno, o curso propõe uma matriz curricular diversificada 

e flexível, permitindo o aprofundamento temático diferenciado por parte 

do aluno em função da especificidade de seu projeto. Almeja-se que o tra-

balho do residente abra “perspectivas, sob responsabilidade do aluno, de 

estabelecimento de parcerias e de levantamento de recursos para a realiza-

ção do trabalho ou para o custeio do curso”.16 (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2020) Esse novo curso lato sensu tem como 

base a experiência do Escritório de Integração da PUC Minas, em funcio-

namento na graduação desde 2001, e objetiva – com duração de 16 meses e 

aulas quinzenais – ampliar as perspectivas de criação de uma pós-gradua-

ção stricto sensu no departamento de AU dessa universidade. (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2020)

Para esse conjunto de iniciativas de implementação de residências em 

AU e áreas afins, observam-se propostas distintas na concepção e no fun-

cionamento, tendo em comum a perspectiva de atuação profissional com 

atividades acadêmicas conjugadas de ensino-pesquisa-extensão, volta-

das para assistência técnica, com base na Lei Federal nº 11.888/2008. Nas 

16 Com inscrição gratuita, o custo do curso para 2021, conforme divulgado no site, com valor 
à vista R$ 14.054,34, podendo ser parcelado ou financiado. (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 2020) 
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universidades públicas, de oferta gratuita, distinguem-se três tipos de 

modalidades: 

1. atuação direta com as comunidades em territórios de habitação vul-

neráveis (UFBA); 

2. atuação em planejamento urbano junto à gestão pública, com bolsas 

de estudo para os residentes (FAU-USP); 

3. atuação em comunidades, articulada com a gestão pública munici-

pal (UFPB). 

Na proposta privada da PUC Minas, remunerada, o espectro abrange 

as tecnologias e os processos inovadores em AU, voltados para práticas no 

setor público ou privado, em movimentos sociais urbanos e outras organi-

zações locais ou supralocais, bem como autonomamente. 

Em relação ao conjunto de práticas profissionais nesse campo de atua-

ção, um amplo debate entre arquitetos e urbanistas que militam nessa 

área, trazido para o meio acadêmico, tem suscitado distinções conceituais 

entre assistência, assessoria técnica e extensão, que não podem ser redu-

zidas às noções da terminologia.17 

Desde a sanção da Lei Federal 11.888/2008, há uma certa efer-

vescência de debates entre arquitetos e urbanistas sobre o as-

sunto, mas sem um consenso sedimentado sobre qual deve ser 

o formato técnico e político das ações de ATHIS. Enquanto se-

guem as disputas em torno do tema, a falta de clareza abre bre-

chas para o surgimento de propostas controversas e discussões 

que não contribuem para introduzir mudanças estruturais na 

forma de se assessorar ou mesmo produzir a moradia popular. 

(CARDOSO; LOPES, 2019, p. 1)

17 Ciclo de debates RAU+E/UFBA. Mesa 7: Entre conceitos e práticas: assistência, assessoria, 
extensão. (RAU+E/UFBA, 2020)
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A discussão atualmente posta traz uma dualidade dos conceitos de 

“assistência” e “assessoria” técnica. O primeiro é traduzido como “assis-

tencialista” e o segundo, como “redentor”. A fragilidade nessa dualidade 

está em não trazer os conteúdos necessários da diversidade de ações e das 

práticas nessa área, desenvolvidas por diferentes agentes, objetivos, con-

teúdos e contextos. A ausência do entendimento histórico-político na dis-

cussão conceitual traz um enfraquecimento na potencialidade de avanços 

institucionais, conforme recuperados neste texto. 

Para melhor distinção, entre outras questões, é importante entender 

a diversidade de agentes promotores e suas práticas: gestão pública (fe-

deral, estadual, municipal), instituições sem fins lucrativos (ONGs, orga-

nizações da sociedade civil de interesse público, escritórios de assessoria, 

associações etc.), empresas prestadoras de serviço, organizações da so-

ciedade civil (coletivos autônomos, movimentos sociais etc.) e extensão 

universitária (escritórios-modelo, núcleos e laboratórios, residências 

acadêmicas e profissionais) – enfim, conteúdos muito diversos, para além 

das nomenclaturas. A precisão dos conceitos, no tempo e nas práticas, leva 

a um melhor entendimento dos resultados socioambientais pretendidos 

e alcançados. Uma atuação para Athis pode ser desenvolvida como asses-

soria técnica, e uma assessoria técnica pode ter conteúdos meramente 

assistencialistas, dependendo do agente que promove as ações e da meto-

dologia de interação com as comunidades. 

Os conceitos tratados de forma abstrata, com ênfase na dualidade das 

nomenclaturas, induzem a uma análise simplificadora da pluralidade de 

ações de AU desenvolvidas nas últimas décadas no Brasil, além de ofuscar 

os resultados alcançados e não avançar na conquista social coletiva possi-

bilitada pela aprovação da Lei nº 11.888/2008. 
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RAU+E/UFBA: da implantação ao curso 
permanente de pós-graduação18

A formatação da RAU+E/UFBA, proposta aprovada em 2011 e implantada 

em 2013 na Faufba, apresentada na síntese anterior, trouxe o desafio da 

inovação como atividade acadêmica profissional extensionista de pós-

-graduação em AU. Viabiliza-se, como já referido, com base na Lei Federal 

nº 11.888/2008, que instituiu essa modalidade de atuação acadêmica para 

Athis, mesmo considerando as limitações da não regulamentação dessa 

lei, como já analisado.  

A proposta original apresentada à UFBA inspirou-se nas residências 

profissionais da área médica e da saúde, na perspectiva de serviço de in-

teresse social. Previa-se atuar diretamente em territórios vulneráveis de 

habitação, com apoio de prefeituras, nas quais os residentes e seus tuto-

res estariam vinculados com bolsa-trabalho. Visava sobretudo à interio-

rização desses serviços em pequenos municípios. (GORDILHO-SOUZA, 

2011) Baseava-se, assim, no referido ideário do “SUS da habitação”. Nesse 

projeto inicial, a proposta extensionista acadêmica por meio de curso de 

especialização associava-se às atividades de capacitação profissional na 

prática, em serviço.

A sua formulação, no início de 2011, teve o apoio conjunto da assessoria 

do gabinete da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (Seplan-BA) 

e da Caixa Econômica Federal, nessa instituição, da Gerência de Assistência 

Técnica, então existente. Alinhava-se então à implantação da política fe-

deral de habitação de interesse social e do Plano Nacional de Habitação, 

aprovado pelo Ministério das Cidades em 2009.19 Com a inflexão mencio-

18 Este texto tem como base a proposta do curso apresentada à UFBA em 2011, com os ajustes 
incorporados ao longo da sua implantação, recuperando conteúdos parciais de textos da au-
tora proponente e em coautoria com professores que atuaram nessa construção, conforme 
referências.

19 A viabilização dessa proposta inicial se deve às circunstâncias dos profissionais envolvidos, 
que, coincidentemente, estavam ocupando naquele momento cargos públicos vinculados 
a essa iniciativa: Zezéu Ribeiro, como secretário da Seplan-BA (2011-2012); Jorge Hereda, 
como presidente da Caixa (2011-2015); e esta autora, como a professora coordenadora do 
LabHabitar da Faufba e ex-secretária de Habitação de Salvador (2005-2008). 
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nada dessas políticas federais descentralizadas municipalmente, dando 

lugar à intensiva produção de unidades habitacionais por empresas con-

tratadas no programa MCMV, esse projeto de residência acadêmica a ser 

implantado pela cooperação institucional não prosperou. 

Com a proposta já aprovada pela UFBA em 2011 e considerando a am-

pla adesão docente, seguiu-se então para a revisão da sua formatação para 

uma implementação acadêmica.20 Mantendo-se os conteúdos básicos de 

um curso de especialização para assistência técnica em habitação e direito 

à cidade, o projeto passou a ter como centralidade o protagonismo da in-

terlocução com as comunidades envolvidas. Nesse formato, a universidade 

passou a ter o papel de articuladora das atividades nos territórios e media-

dora, junto à gestão pública, para implantação dos projetos desenvolvidos. 

A perspectiva conceitual da proposta nessa nova configuração deslocou-

-se da ideia de “aprender em serviço” junto às prefeituras para privile-

giar, na atividade extensionista de pós-graduação e formação profissional 

em territórios de periferia, as relações dialógicas junto às comunidades. 

Nessa proposta de assistência técnica, o eixo metodológico passou a ser o 

“aprender coletivo” para ações propositivas, visando ao impulsionamento 

de projetos e políticas apropriados às transformações sociais.

Objetivos e redimensionamento conceitual da proposta

Sem o fomento externo para custeio de bolsas, mas contando com o apoio 

institucional da UFBA e a adesão voluntária dos professores da Faufba, 

sobretudo de graduação com atuação em projeto, bem como de docentes 

extensionistas da pós-graduação e colaboradores externos, ampliou-se 

o quadro docente, com formação e experiência diversificada nesse cam-

po de atuação. Também foi adotado, desde a seleção para a primeira edi-

ção (2013-2014), o ingresso preferencial de discentes graduados em AU, 

abrindo-se também vagas para outros profissionais de áreas afins, ques-

tão fundamental na aproximação multidisciplinar e dialógica almejada. 

20 O apoio da Diretoria da Faufba, tendo à frente a professora Naia Alban Suarez, muito con-
tribuiu para a implantação do projeto, bem como para a adesão crescente de um grupo de 
professores da UFBA motivados com a aprovação do projeto nas instâncias da UFBA.
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Nesse formato, o curso passa a ter como objetivo principal viabilizar 

assistência técnica pública e gratuita com projetos de moradia digna e me-

lhorias ambientais para comunidades vulneráveis, fortalecendo a inserção 

social da universidade pública em atividades extensionistas, a capacitação 

profissional e a inovação tecnológica em prol do direito à cidade. Para isso, 

são consideradas as gigantescas e complexas demandas sociais nos terri-

tórios populares e áreas periféricas urbanas, a necessidade de políticas pú-

blicas apropriadas e as conquistas dos movimentos sociais na construção 

social coletiva pelo direito à cidade. Para tanto, a denominação do curso 

traz como referência o pensamento de Henri Lefebvre (1991), na sua clás-

sica obra O direito à cidade, buscando potencializar nas ações propostas a 

construção social coletiva para além dos direitos à moradia. 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat 

e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito 

à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão im-

plicados no direito à cidade. (LEFEBVRE, 1991, p. 135, grifo do 

autor)

Nesse sentido, almeja-se, para além de propostas que incorporem as 

necessárias melhorias físicas como produtos a serem alcançados, que as 

discussões e questões levantadas sejam apropriadas como meio de cres-

cimento individual e coletivo, valorizando os processos de socialização 

das apreensões e definições pactuadas. (GORDILHO-SOUZA; EMILIANO; 

ROCHA, 2018)

Diferentemente do assistencialismo da prestação de serviço, a propos-

ta de assistência técnica trazida para esse curso de extensão se baseia no 

respeito à autonomia dos indivíduos e dos grupos. Alinha-se à proposta 

de Paulo Freire (1996, p. 7), de “[...] uma pedagogia fundada na ética, no 

respeito à dignidade e à própria autonomia do educando”. No processo de 

aprendizagem coletiva proposto, horizontal e aberto, a pluralidade de su-

jeitos envolvidos alarga e enriquece o conhecimento da realidade, com o 

saber-fazer popular no aprimoramento de tecnologias sociais. Entende-se 
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que essa condição potencializa as possibilidades propositivas na apreen-

são dos territórios e do ambiente construído, enriquecendo o processo de 

aprendizagem para a transformação dos lugares. 

Conteúdos formais e metodológicos 

Associando teoria e prática junto às comunidades envolvidas, o curso de-

fine como atividades, além de aulas, seminários, trabalhos orientados, 

trabalhos em grupo e imersão nos territórios, desenvolvendo pesquisa, 

processos, produtos e técnicas e promovendo oficinas na interação com as 

comunidades. São incentivados os processos para percepções críticas de 

possibilidades para melhoria do habitar, entendido de forma ampla, para 

além da unidade habitacional, abarcando prioritariamente espaços públi-

cos de uso coletivo e a inserção urbana dos lugares.

A proposta da RAU+E/UFBA, de caráter pluridisciplinar, como curso 

de especialização público e gratuito, prevê edições bianuais, para até 25 

profissionais, com predominância em AU, absorvendo em menor número 

profissionais de áreas afins, além de engenharia. Estima-se duração total 

de 14 a 16 meses, com carga horaria de 20 horas semanais, que totalizam 

40 créditos acadêmicos (24 créditos: 408 horas – horas-aula e trabalho 

final), somados aos 16 créditos de trabalho de campo (960 horas). Similar 

à carga horária de mestrado profissional, essa residência acadêmico-pro-

fissional se distingue por trazer uma carga horária específica para assis-

tência técnica junto às comunidades, além do trabalho final, interativo e 

orientado pelo(s) tutor(es). 

Na metodologia de aproximação de ensino-pesquisa-extensão, são 

valorizados tanto os processos como os produtos, como forma de conhe-

cimento coletivo e possibilidades propositivas, tendo como principais di-

retrizes:

a. teoria e prática em projetos participativos, para apreensão coletiva; 

b. protagonismo da comunidade nas definições de prioridades e projetos; 

c. dimensão inter e transdisciplinar, saber técnico e popular;  
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d. métodos interativos criativos e inovadores, por meio de oficinas, jo-

gos e arte, buscando participação das escolas locais; 

e. abordagem socioespacial e tecnologias apropriadas para as realida-

des encontradas;

f. abrangência da moradia, incluindo habitação, espaços públicos, 

mobilidade, infraestrutura, equipamentos, atributos paisagísticos e 

ambientais para maior segurança, sustentabilidade e inserção ur-

bana;

g. percepção das referências simbólicas, memória, valorização da cul-

tura dos territórios; 

h. práticas propositivas para melhoria da moradia, entendida para 

além do lugar, pelo direito à cidade.

Ao final do curso, os resultados são apresentados publicamente em 

exposição coletiva e na forma de monografia, constando do conjunto das 

atividades desenvolvidas e propostas como produtos que potencializam 

ações de continuidades posteriores. Na avaliação do trabalho final, além 

da composição de banca acadêmica prevista, representantes da comuni-

dade são convidados para depoimentos sobre o processo de trabalho de 

assistência técnica desenvolvida. Os projetos são repassados para as co-

munidades, por meio de um termo de disponibilidade, na perspectiva da 

continuidade da atuação profissional dos autores e tutores como assesso-

ria técnica, por meio de editais de fomento ou mobilizando a gestão públi-

ca para a sua realização. 

O desenvolvimento de propostas, práticas e projetos pressupõe a dis-

cussão coletiva em seminários internos, externos e oficinas, além das 

orientações por professores tutores, que poderão atuar em coautoria pos-

terior. São enfatizadas não apenas técnicas apropriadas, mas também 

conteúdos conceituais que possam contribuir para apropriação coletiva e 

definição de propostas com potencial de efetividade. Também é incentivada 

a busca de fomento para práticas construtivas possíveis de realização nos 

prazos estimados. No apoio aos trabalhos em comunidades, integram-se 
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aos residentes e seus tutores estudantes de graduação, bolsistas de inicia-

ção científica e de extensão dos grupos de pesquisa associados, bem como 

alunos do estágio profissional.  

Constitui-se, assim, uma iniciativa acadêmica inovadora na oferta 

atual de educação continuada em pós-graduação nessa área de atuação, 

amparada pela relação entre universidade e comunidade, numa perspecti-

va de integração multi e transdisciplinar, envolvendo os diversos níveis e 

campos de formação profissional, diferentes saberes e instâncias sociais, 

alinhada às diretrizes da Política Nacional de Extensão Universitária e do 

Estatuto da Cidade.

Resultados e desdobramentos

As atividades desenvolvidas envolveram um grande número de docen-

tes, discentes, gestores, instituições públicas, lideranças comunitárias 

e centenas de participantes locais. Viabilizaram a disponibilidade de um 

importante acervo de referências dos processos e produtos resultantes, 

disponibilizados no site21 do curso e no Repositório UFBA.22 Considerando 

as amplas demandas por tecnologias sociais inovadoras para esse campo 

de atuação, esses resultados trazem contribuições para debates e redimen-

sionamentos de novas práticas, bem como continuidade das propostas dos 

grupos envolvidos.23 Com a iniciativa das nucleações em outras universi-

dades, ampliam-se as possibilidades de cooperação e troca de experiências 

interinstitucionais para aprendizagem coletiva, numa perspectiva de rede 

nacional na montagem de um programa de pós-graduação de residências 

acadêmicas em AU.   

Nas três edições experimentais realizadas (2013-2014, 2015-2016, 

2017-2018), além dos principais resultados quantitativos já salientados 

21 Disponível em: www.residencia-aue.ufba.br.

22 Disponível em: www.repositorio.ufba.br.

23 Vários projetos realizados no curso tiveram continuidade em assessorias viabilizadas por 
editais, como ocorrido com a proposta para implantação do Parque Theodoro Sampaio, em 
Mata Escura, selecionada na chamada do Ministério Público da Bahia, em 2019, desenvolvida 
no âmbito do LabHabitar/Faufba. (GORDILHO-SOUZA; GOMES, 2019)
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(73 concluintes, 54 professores, 25 comunidades, 6 nucleações), a im-

plantação da RAU+E/UFBA contribuiu para incrementar a lei de assistência 

técnica, trazendo a sua viabilidade para a prática acadêmica de formação 

profissional especializada, com inserção social da universidade pública. 

Sobre as principais limitações para consolidação ampliada dessa expe-

riência, destaca-se a ausência de bolsas de extensão para pós-graduação, 

que poderiam trazer uma carga horária maior de atuação dos discentes e 

docentes, e de fomento para realização dos projetos a posteriori, incidindo, 

assim, com maior efetividade no campo de atuação da assessoria profis-

sional em AU e áreas afins. Para essas edições experimentais, o curso se 

manteve com os recursos materiais e humanos da UFBA, com grande dis-

pêndio de trabalho voluntário dos docentes envolvidos, já que, para dis-

centes, a atuação é compensada pela oferta gratuita do curso. 

Como apoio para aquisição de material de consumo e equipamentos, a 

residência recebeu fomento do Proext MEC/Cidades para as duas primei-

ras edições, entretanto não houve continuidade quando esse programa foi 

paralisado. Para uma maior amplitude de capacitação, propostas e prá-

ticas, o fomento público é fundamental, observando-se o baixo custo de 

realização frente aos benefícios potenciais. Por outro lado, o apoio de ins-

tituições de interesse público, de municípios aderentes e de entidades de 

moradia constitui a base de sustentação e aprimoramento para essa frente 

ampla de atuação em assistência técnica, visando ao necessário impacto 

social para a grande escala de demandas existentes. 

As três primeiras edições do curso foram certificadas como Tecnologia 

Social na premiação 2019 da Fundação Banco do Brasil, na categoria 

Educação, bem como receberam Menção Honrosa no Prêmio Extensão da 

Associação das Escolas e Faculdades de Arquitetura Públicas da América 

do Sul (Arquisur) 2019, fortalecendo o seu reconhecimento nacional. Esses 

resultados deram o suporte necessário para a sua continuidade na Faufba, 

como curso permanente lato sensu, aprovado pelo Proext/UFBA, a partir de 

2020, como mais um passo para a consolidação de residências acadêmico-

-profissionais nessa área de atuação.
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Ao final das três edições experimentais, com base nos resultados ajus-

tados ao longo do processo, seguiu-se um amplo debate sobre a viabili-

dade de continuidade como curso permanente. Para isso, realizou-se o 

Seminário de Avaliação em 2019, com a participação de egressos, repre-

sentantes de comunidades, professores credenciados e novos professores 

candidatos. Mantendo-se o escopo de residência acadêmica, buscou-se 

aprimorar o formato de disciplinas, atividades, tempo de aulas presenciais 

e antecipação da interação com as comunidades, delineando-se uma grade 

mais aberta e flexível. 

A quarta edição, com início em março de 2020, com a gestão renovada 

por um quadro de jovens professores, foi surpreendida pela pandemia do 

coronavírus, que se instalou de forma abrangente, impondo o afastamen-

to físico-social, sem previsão de término a curto prazo. A perspectiva ex-

tensionista do curso logo foi transformada em ações de solidariedade nas 

comunidades em que já se havia trabalhado, sendo então montado o pro-

jeto coletivo Mobiliza RAU+E, buscando apoios para ações de prevenção, 

instalação de pontos de higiene em locais estratégicos, cartilhas, material 

de limpeza e de subsistência. As limitações impostas pela pandemia, com 

o prolongado afastamento físico e a inviabilidade da realização do curso 

planejado, entre outras atividades acadêmicas virtuais, deu lugar ao Ciclo 

de Debates “Ampliando campos de atuação: ideias e práticas contempo-

râneas em assistência e assessoria técnica no Brasil”, com várias mesas 

de professores e convidados externos para discussão docente-discente das 

temáticas pertinentes ao curso. (RAU+E/UFBA, 2020)

Esse processo de renovação pedagógica, adesão ampla e adaptações 

criativas de extensão-ensino-pesquisa frente aos obstáculos demonstra 

a potência desse espaço acadêmico extensionista na pós-graduação lato 

sensu, espaço a ser conquistado em prol do interesse social coletivo. 

Considerações para novas práticas em AU

O século XX, com as cidades industriais avançando para as periferias rurais, 

nos amplos arrabaldes vazios, propiciou a idealização de modelos funcio-

nais na produção desse novo espaço urbano, com atributos urbanísticos da 
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utopia das “cidades ideais”. Essa condição trouxe a arquitetura e o urba-

nismo como protagonistas dessas idealizações e as ações do Estado, como 

ordenador e gestor das políticas públicas nos territórios, para dinamizar 

um mercado imobiliário emergente, promotores dessa produção. Nesse 

processo, as contradições sociais imprimiram no ambiente construído 

outras “cidades reais”. As profundas desigualdades sociais, aliadas à ex-

clusão urbanística de amplas áreas periféricas de baixo valor fundiário, re-

sultaram, como indicado no início deste texto, em territórios segregados, 

autoconstruídos precariamente, de habitabilidade inadequada e riscos 

recorrentes. Formam as muitas favelas da periferia do capitalismo, cres-

centemente complexas nas suas amplitudes e densificação de conteúdos 

sociais, ambientais e culturais próprios, surgidos na constituição desses 

territórios. 

No cenário da globalização neoliberal atual, a prolongada pandemia do 

coronavírus veio pôr em xeque o desmonte das políticas públicas sociais 

de proteção ao bem-estar coletivo, a vulnerabilidade dos ambientes cole-

tivos e a recorrente destruição ambiental planetária. Nesse novo contexto, 

o Estado se mostra incapacitado para responder às demandas imediatas do 

coletivo, a ciência se impõe indispensável, as tecnologias de comunicação 

trazem mudanças nas relações interpessoais e as incertezas do mercado 

interferem na economia e na produção das cidades. As mudanças pós-

-pandemia são imprevisíveis, mas seus impactos já são perceptíveis nas 

relações de trabalho, no desemprego estrutural e na qualidade do ambien-

te da habitação e dos espaços coletivos. Como essas questões afetarão as 

políticas urbanas?

Como pontuado neste capítulo, no Brasil, é gigantesco o desafio his-

toricamente colocado do acesso adequado à habitação para uma grande 

parte da população majoritariamente urbana. As políticas implementadas, 

voltadas prioritariamente para dinamizar o mercado imobiliário, não de-

ram conta das demandas sociais, tampouco da qualificação do ambiente 

construído nas periferias urbanas de altas densidades e extremas carên-

cias nos espaços privados e coletivos.  

Diante das particularidades dessa urbanização no Brasil e das diver-

sidades locais, os avanços e retrocessos na história recente das políticas 
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urbanas indicam que as propostas mais apropriadas para produção e re-

dução da precariedade habitacional foram aquelas concebidas de forma 

descentralizada e participativa, trazidas por processos de autogestão fi-

nanciados com parcerias institucionais, incorporando assessorias e as-

sistência técnica, com a participação ativa dos moradores. Esse trabalho 

é diversificado a cada território e exige uma ampla adesão social, na qual 

além da participação ativa dos moradores, os arquitetos, urbanistas e pro-

fissionais de áreas afins são indispensáveis, com especial atenção para as 

áreas de saúde e educação, também direitos sociais fundamentais.

O papel extensionista das universidades é fundamental nesse campo 

de atuação pelas possibilidades irrigadoras de soluções partilhadas e pela 

mediação e realização de tecnologias sociais próprias e inovadoras, condi-

ção essencial na renovação do conhecimento e formação profissional para 

a produção e melhoria de habitação adequada e cidades mais sustentáveis. 

Nos últimos anos, como analisado, em diversas universidades, am-

pliam-se as iniciativas de projetos extensionistas e, no âmbito da pós-

-graduação, crescem as possibilidades de capacitação técnico-prática, 

potencializando importantes avanços sociais, conforme indicado nos 

projetos analisados. Na área de AU, a Lei Federal nº 11.888/2008, de Athis, 

contribui para alavancar tais iniciativas. Nas circunstâncias da sua não re-

gulamentação, não é raro se ouvir que a lei de Athis ainda não foi aplicada. 

Entretanto, na ausência do fomento para sua efetivação plena, as iniciati-

vas extensionistas das universidades, a exemplo das residências acadêmi-

cas, vêm dando sustentação antecipada para capacitação e ampliação das 

discussões e mobilização das organizações populares e profissionais. Mais 

importante, nessas práticas de extensão-ensino-pesquisa, o protagonis-

mo das soluções adequadas está no compartilhamento dos conhecimen-

tos: do lugar, dos moradores e dos técnicos. São saberes complementares 

que se colocam como essenciais para as transformações possíveis do am-

biente construído e de viver.  

São experiências que fomentam outras formas de pensar e atuar, ou-

tras arquiteturas e urbanismos em construção. Na formação profissional, 

requerem universidades que aprofundem os processos pedagógicos exten-

sionistas de diálogo com a realidade. Na área de AU e afins, as demandas 
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sociais colocadas ampliam as possibilidades do campo de atuação em as-

sessoria e assistência técnica. Essa tarefa exige outros princípios e políti-

cas de ação, projetos em movimento trazidos para esta reflexão. 

Retoma-se, nessa perspectiva, o diálogo com o mestre Paulo Freire 

(1985, p. 14), na sua crítica ao assistencialismo da extensão agrícola dos 

anos 1960, de imposição do saber, como “o ato de estender suas técni-

cas, entregá-las, prescrevê-las”, opondo a uma assistência técnica que,  

“[...] para ser verdadeira, só pode realizar-se na práxis. Na ação e na refle-

xão. Na compreensão crítica das implicações da própria técnica”. (FREIRE, 

1985, p. 62) Entende-se que a incorporação desse pensamento na releitura 

da extensão universitária que avança no presente amplia o seu significa-

do para expandir-se – no tempo e no espaço –, alongar-se, engrandecer, 

aumentar e fortalecer o conceito dialógico da educação pela autonomia, o 

que certamente alarga esses caminhos!  

A expectativa do pós-pandemia planetário já demonstra a urgência 

da relação sustentável homem-natureza para a sobrevivência e bem-es-

tar coletivo. No Brasil, a realidade evidenciada das desigualdades sociais 

e a necessidade de condições adequadas no ambiente construído urbano 

apontam para a urgência dessa aderência, na aprendizagem coletiva, pelo 

direito à cidade e construção de novas políticas sociais por cidades melho-

res e mais justas. 
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Apêndice ilustrativo

Nº Município/UF Território/comunidade Período/atuação

01 Salvador / Bahia Calabar e Alto das Pombas 11/2013-12/2014

02 Salvador / Bahia Nova Esperança de Ipitanga, bairro Cepel 11/2013-12/2014

03 Salvador / Bahia Residencial Coração de Maria, Ipitanga 11/2013-01/2015

04 Salvador / Bahia Gamboa de Baixo 11/2013-12/2014

05 Salvador / Bahia 7ª Etapa, Rua do Saldanha, Centro 
Histórico 

11/2013-12/2014

06 Simões Filho / Bahia Quilombo Rio dos Macacos 11/2013-12/2014

07 Ruy Barbosa / Bahia Vila da Dignidade 11/2013-01/2015

08 João Pessoa / Paraíba Vila Mangueira 11/2013-02/2015

09 Salvador / Bahia Fazenda Garcia 10/2015-11/2016 

10 São Francisco do Conde 
/ Bahia

Quilombo Porto Dom João 10/2015-11/2016

11 Salvador / Bahia UNMP – Pernambués 10/2015-11/2016

12 Salvador / Bahia UNMP – Condomínio das Mangueiras 10/2015-11/2016

13 João Pessoa / Paraíba Porto do Capim 10/2015-11/2016

14 Salvador / Bahia Calabetão e Mata Escura 10/2015-11/2016

15 Salvador / Bahia Parque Theodoro Sampaio, Mata Escura_1 10/2015-11/2016

16 Lauro de Freitas / Bahia Quilombo Quingoma 09/2017-11/2018

17 Salvador / Bahia Quilombo Manoel Faustino 09/2017-11/2018

18 Salvador / Bahia Ocupação Guerreira Maria 09/2017-11/2018

19 Salvador / Bahia Residencial Fazenda Grande 8B 09/2017-11/2018

20 Salvador / Bahia Ocupação Ladeira da Praça, Casarão 18, 
Centro Histórico

09/2017-11/2018

21 Salvador / Bahia Parque Theodoro Sampaio, Mata Escura_2 09/2017-11/2018

22 Salvador / Bahia Gamboa de Baixo 09/2017-11/2018

23 Cidade Ocidental / Goiás Quilombo Mesquita 09/2017-11/2018

24 Pelotas / Rio Grande do 
Sul

Assentamento Pestano 09/2017-11/2018

25 Fortaleza / Ceará Gregório Bezerra 09/2017-11/2018

Figura 1 – Município, território e comunidade de atuação, na implantação da RAU+E/UFBA 2013-2018, 
por período
Fonte: acervo da RAU+E/UFBA.
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Figura 2 – Abertura do curso para implantação da RAU+E/UFBA, julho de 2013
Fonte: acervo da RAU+E/UFBA.
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Figura 3 – Momentos coletivos da primeira turma, 2013-2014: docentes, discentes, comunidades e 
convidados
Fonte: acervo da RAU+E/UFBA.
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Figura 4 – Momentos coletivos da segunda turma, 2015-2016: docentes, discentes, comunidades e 
convidados
Fonte: acervo da RAU+E/UFBA.
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Figura 5 – Momentos coletivos da terceira turma, 2017-2018: docentes, discentes, comunidades e 
convidados
Fonte: acervo da RAU+E/UFBA.
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Introdução 

O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo 
mundo, o ‘pronunciam’, isto é, o transformam, e, transformando-o,  

o humanizam para a humanização de todos. (FREIRE, 2013, p. 33)

Este capítulo1 trata de experiências de política de gestão e atividades exten-

sionistas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade 

de Brasília (UnB) para promover a indissociabilidade entre ensino, pes-

quisa e extensão, incluindo a quarta vertente da quadríade,2 a gestão, para 

assim contribuir com subsídios na inserção curricular da extensão na gra-

duação e nos programas de pós-graduação na área de arquitetura e ur-

banismo. Parte-se do pressuposto de que a universidade cidadã é aquela 

integrada à sociedade, aos movimentos populares e aos coletivos e vê nes-

sa construção de rede sociotécnica a possibilidade de uma ação transfor-

madora da realidade. 

É fato que, caso se mantenha distante da sociedade, alheia às deman-

das da materialidade da realidade histórica, às disputas das classes sociais 

e aos conflitos socioambientais no território, a universidade pública será 

um setor isolado, sem importância para a população brasileira e para os 

governos. Por outro lado, se cada vez mais se misturar aos cidadãos por 

meio de pesquisas e ações, envolvendo estudantes, técnicos e professores, 

transformam-se mutuamente em práticas emancipatórias e mais solidá-

rias, resistentes ao pensamento neoliberal, colonialista e patriarcal, con-

duzindo a novas formas de construção da cidadania individual e coletiva. 

1 Este texto é uma continuidade do tema tratado na mesa 2 do Seminário Nacional de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (SeNAU I) da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Anparq) em Salvador em 2019:  
“A extensão e projeto na pós-graduação em arquitetura e urbanismo – discussão sobre tais 
conquistas, avanços, fragilidades e potencialidades para promover a transformação social e 
sua interface com o ambiente construído”. 

2 Termo utilizado por Imperatore, Pedde e Imperatore (2015, p. 10).
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O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 

Educação Superior Brasileiras (Forproex) determina que a extensão uni-

versitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre en-

sino, pesquisa e extensão, é “[...] um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformado-

ra entre Universidade e outros setores da sociedade”. (FORPROEX, 2012,  

p. 15) A extensão universitária é o eixo do tripé institucional da universida-

de que dialoga com a sociedade por meio do desenvolvimento de programas 

e projetos que atuam diretamente na realidade social. É uma forma de re-

torno à sociedade, “na prática”, de uma parcela do conhecimento produzi-

do, por meio da atuação direta de professores, técnicos e estudantes junto a 

comunidades, grupos, coletivos instituições e movimentos populares.

Contudo, é necessário repensar a semântica da palavra “extensão”, 

lembrando Paulo Freire, no livro clássico Extensão ou comunicação?, que 

critica a forma como a universidade se relaciona com a sociedade, rele-

gando os sujeitos envolvidos nessa relação a objetos receptores das ações 

extensionistas e negando-os como seres de transformação do mundo. 

Devemos questionar a hierarquia dos conhecimentos socialmente valori-

zados, baseando-se na comunicação e investindo na relação dialógica para 

modificar os cenários que precisam de mudanças.

Na visão de Freire (1977), há uma incompatibilidade entre o termo 

“extensão” e uma ação educativa de caráter libertador. As palavras têm 

um sentido de base, um sentido contextual, e a aproximação semântica do 

termo “extensão” leva-nos a entendê-lo como a ação de estender alguma 

coisa a alguém ou algo que recebe o conteúdo. Porém, todo ato de pensar 

exige um sujeito que pensa; um objeto pensado, que mediatiza o sujeito; e 

a comunicação entre ambos, que se dá através de signos linguísticos, por 

meio da comunicação. Entende-se comunicação como uma reciprocidade 

que não pode ser rompida: “não há sujeito passivo”, os sujeitos são “coin-

tencionados” ao objeto de seu pensar e se comunicam com seu conteú-

do. “Só se comunica o inteligível na medida em que este é comunicável”. 

(FREIRE, 2013, p. 59) Isso também se aplica na relação professor-estu-

dante para alcançar a educação libertária, considerando que, na extensão, 
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o protagonismo estudantil é fundamental para desbravar os territórios e 

envolver as comunidades. 

No Brasil, a prática de atividades de extensão universitária teve início 

no começo do século XX, na mesma época da criação do ensino superior, 

tendo seu primeiro registro no Estatuto da Universidade Brasileira. A ex-

tensão, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, é tratada 

como uma modalidade de curso, conferência ou assistência técnica rural 

destinada àqueles possuidores de diploma universitário. Dessa forma, a 

extensão voltava-se para os interesses da classe dirigente, fortalecendo 

as finalidades nas universidades para o progresso da ciência, por meio da 

pesquisa, e transmissão do conhecimento, por meio do ensino. Havia um 

distanciamento entre a população e tais ações extensionistas, bem como 

entre a pesquisa, o ensino e a extensão. (FORPROEX, 2012)

O Movimento Estudantil, no início dos anos de 1960, teve um papel 

importante na transformação da extensão, que até aquele momento vi-

sava à discussão dos problemas político-ideológicos e à educação no con-

texto com ações nas universidades voltadas para as populações carentes, 

com predomínio do assistencialismo. Contudo, tais ações eram esporádi-

cas e pontuais, desvinculadas dos planos pedagógicos e da pesquisa. Com 

o golpe militar de 1964, tais experiências foram interrompidas, voltan-

do a acontecer novamente no Projeto Rondon, em 1966, e com a criação 

dos Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação Comunitária. 

(FORPROEX, 2012)

Com a Reforma Universitária de 1968, a extensão retornou sob a forma 

de cursos e serviços especiais estendidos à comunidade, ainda de cunho 

assistencialista, desvinculada do ensino e da pesquisa. Somente com a 

Constituição Federal de 1988, no artigo 207, estabeleceram-se como meta 

a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, o impacto na for-

mação do estudante e o impacto na transformação social. O Forproex, 

criado em 1987, assumiu relevante papel de articulação e pressão política 

junto ao Ministério da Educação (MEC) e contribuiu ativamente com a es-

tratégia de articulação da extensão com o ensino e com a pesquisa, tendo 

em vista o compromisso social da universidade pública.
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No início da década de 2000, a extensão universitária ganhou densida-

de institucional com a legislação federal e regulamentações do Forproex. 

A Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional de Extensão Universitária 

2001-2010 denotam a institucionalização da extensão universitária no 

âmbito formal. Ela não seria mais simplesmente um conjunto de processos 

de disseminação de conhecimentos acadêmicos ou de difusão de conheci-

mento e cultura por meio de eventos diversos e divulgação de produtos ar-

tísticos. A extensão universitária tornou-se o instrumento por excelência 

de inter-relação da universidade com a sociedade.

Na visão do Forproex (2012), o tripé ensino-pesquisa-extensão deve 

ser o eixo de formação do estudante, de modo que a graduação se torne 

um espaço de construção do seu conhecimento, tornando-o sujeito críti-

co e participativo. Ao serem confrontados com a realidade, professores e 

estudantes são sujeitos do ato de aprender e de produzir conhecimentos.  

O espaço dentro e fora da universidade é onde se realiza o processo históri-

co social vivido por diferentes atores, uma forma de democratizar o saber 

acadêmico ou de “ecologizar” os saberes, segundo Santos (2011), incluin-

do também o saber popular no processo de formação acadêmico-científica 

– a verdadeira “extensão ao contrário”.

Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 73) destaca também que a área 

de extensão nas universidades tem um papel muito significativo diante do 

avanço do capitalismo global, de políticas neoliberais e de austeridade em 

vários âmbitos, que, por sua vez, têm provocado cortes de recurso e in-

vestimento nas universidades públicas. Lembrando os fundadores da UnB, 

Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, o papel da universidade é indissociado da 

criação da consciência crítica. A universidade politizada tem a missão de 

nortear o desenvolvimento autônomo de sua nação e servir aos interes-

ses da maioria para o povo brasileiro, a partir da problemática nacional, 

voltada para uma educação ampla e renovada. Em síntese, tem a missão 

de produzir conhecimento, propor soluções próprias para a transforma-

ção social, influenciar e modificar o seu entorno, seja em nível regional, 

nacional ou internacional. 

Ao mesmo tempo, devem-se incluir outros saberes como legítimos e 

possíveis de serem legitimados, não considerando a extensão apenas como 
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a ação de dentro para a fora. Com as políticas afirmativas de cotas, a entra-

da de negros, pobres, camponeses, indígenas e quilombolas favorece a co-

nexão de saberes. Além de ir à comunidade, a universidade deve trabalhar 

com a ideia de que a comunidade também já se encontra nela, para a for-

mação política, acadêmica e identitária dos estudantes de origem popular. 

Contudo, ainda há muito que se discutir sobre as concepções ideológicas 

da extensão. Jezine (2004) aponta para três visões incorporadas nos diver-

sos contextos históricos, adquirindo materialidade a partir das práticas ex-

tensionistas. A primeira constitui-se do atendimento às demandas sociais 

por intermédio da prestação de serviços com foco na visão assistencialista-

-conservadora, uma vez que tais ações, em sua maioria, são voltadas para 

a manutenção das desigualdades sociais ou exclusão socioespaciais nos 

territórios trabalhados, caracterizando-se por programas e atividades es-

porádicas nas comunidades, com foco na resolução imediata e paliativa de 

problemas sociais, sem discussão prévia dos fatores que provocam as in-

justiças sociais ou sem incentivos a formas de intervenção organizada. 

A segunda visão, sustentada pelo Forproex e formulada inicialmente 

no bojo dos movimentos sociais, vê na relação entre universidade/exten-

são universitária e sociedade a possibilidade de uma ação transformadora 

da sociedade. E a terceira, pautada na visão mercantilista, no estado-capi-

tal, concebe as ações como atendimento às demandas advindas da socie-

dade, vistas como novas expectativas de serviços geradas pela sociedade 

globalizada, tornando-a uma produtora de bens e de serviços.

Na concepção de Imperatore, Pedde e Imperatore (2015, p. 9), a ex-

tensão é ainda marginal ao currículo e à universidade como um todo, com 

predominância de cursos e eventos, prestação de serviços e parcerias ex-

ternas, tornando-a ainda mais distante de ser “[...] cogeradora de conhe-

cimentos, integrada à proposta de formação curricular e seu potencial 

transformador da sociedade (a partir da transformação da própria univer-

sidade e sua territorialização)”. Os autores defendem que a curriculariza-

ção da extensão deve reconfigurar-se em projetos e programas para além 

de “um canal de comunicação e legitimação de saberes hegemônicos ou 

mera prestação de serviços assistencialistas”. Portanto, a inserção curri-

cular deve ser pensada como um espaço de construção de conhecimento 
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num processo dialógico, crítico, reflexivo, educativo, interdisciplinar, 

científico e emancipatório. 

No caso da atual administração central da UnB, o Decanato3 de Extensão 

investiu fortemente na Política de Extensão, na democratização do conhe-

cimento científico e na integração da pesquisa e extensão nos territórios 

do Distrito Federal (DF) por meio de editais de fomento para promover 

a criação de novos programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua 

(Peac). Houve a criação de novos polos de extensão da UnB4 nas regiões 

administrativas do DF (Figuras 1 e 2), programas interdisciplinares e in-

tersetoriais, eventos de aproximação com a sociedade, como o UnB Perto 

de Você (Figura 3), além da tentativa de descentralizar a gestão da exten-

são, incentivando a criação de colegiados de extensão nas unidades acadê-

micas (Figuras 1, 2 e 3). Nos dados do Anuário Estatístico da UnB de 2019, 

referente aos anos de 2014 a 2018, é possível notar um crescimento signi-

ficativo no número de pessoas envolvidas na execução dos Peacs.

O recurso destinado à extensão ainda é pouco, considerando as inúme-

ras ações nos territórios, que incluem gastos com deslocamentos, material 

gráfico para as oficinas e ações comunitárias, que demandam organiza-

ção de eventos mais longos, gastos para a alimentação e continuidade das 

práticas. Porém, a política acadêmica deverá atentar-se para a Resolução 

nº 7/20185 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece as di-

retrizes para a extensão na educação superior brasileira e determina que a 

avaliação do aperfeiçoamento da extensão dos cursos das instituições de 

ensino superior passará pela formação do estudante, a qualificação do do-

cente, a relação com a sociedade, bem como articulação com o ensino e a 

pesquisa, a participação dos parceiros e outras dimensões acadêmicas. 

3 Decanato equivale à pró-reitoria em outras universidades.  

4 A UnB, até o momento, tem dois polos de extensão: Cidade Estrutural e Recanto das Emas.

5 “Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o dis-
posto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 
2014-2024 e daí outras providências”. (BRASIL, 2018)
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Figura 1 – Inauguração do Polo de Extensão do Recanto das Emas6

Fonte: acervo pessoal de Liza Andrade.

6 Inaugurado pela reitora Marcia Abraão, a decana de extensão Olgamir Amância, a diretora 
Iracema e as coordenadoras de extensão Liza Andrade e Vânia Loureiro entregando o traba-
lho desenvolvido na disciplina de Projeto de Urbanismo 1.

Figura 2 – Encontro de 
estudantes da disciplina 
Projeto de Urbanismo 1, 
da FAU-UnB, de modo 
remoto com coletivos do 
Recanto das Emas, uma 
tentativa de inserção 
curricular da extensão em 
disciplina obrigatória
Fonte: Projeto de 
Urbanismo 1 (2021).
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Figura 3 – Primeira edição do evento UnB Perto de Você, realizado em junho de 2019 na Praça Zumbi 
dos Palmares
Fonte: acervo pessoal de Liza Andrade.

Essa resolução estipula o prazo até 2021 para a implementação do dis-

posto nas diretrizes em todas as instituições de ensino superior. Uma das 

exigências da avaliação dos cursos será o cumprimento de, no mínimo, 

10% da carga horária dos estudantes de cada curso de graduação por meio 

da atuação em programas e projetos de extensão, os quais deverão fazer 

parte do currículo dos cursos. (BRASIL, 2018) Nesse sentido, o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) deve avançar nos estudos sobre as possibi-

lidades de inserção curricular da extensão no curso de Arquitetura, tendo 

como diretrizes básicas o protagonismo estudantil e a interação dialógica 

com a sociedade, tal como preconizado pela resolução. 

No âmbito da pós-graduação, a resolução determina que “As Diretrizes 

para a Extensão na Educação Superior Brasileira também podem ser di-

recionadas aos cursos superiores de pós-graduação, conforme o Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da instituição de educação superior”. No en-

tanto, a institucionalização da extensão acadêmica, conforme Paulo 
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Freire, requer uma articulação entre Política e educação, interna e externa 

às universidades, com a integração do ensino, da pesquisa e da extensão 

na formulação de uma política pedagógica e de gestão que inclua tanto o 

incentivo à criação de projetos e programas de extensão, à reestruturação 

dos currículos e à infraestrutura quanto o investimento na universida-

de cidadã, na formulação de parcerias interinstitucionais e na integração 

com agentes sociais. Assim, é necessário avançar para a “quadríade” en-

sino-pesquisa-extensão-gestão, termo citado por Imperatore, Pedde e 

Imperatore (2015, p. 10).

Imperatore, Pedde e Imperatore (2015, p. 10) ressaltam que as funções 

acadêmicas subordinadas a políticas de gestão ainda são tratadas como 

atividades-meio, defesa de “rateios matemáticos”, arranjos e combina-

ções do currículo – oferta de disciplinas obrigatórias, optativas, ativida-

des complementares, estágios –, caracterizando uma disputa por espaços 

curriculares em detrimento de atividades-fim, de uma efetivação das po-

líticas acadêmicas coerentes com os planos político-pedagógicos. Os cur-

sos de graduação nas escolas de arquitetura ainda estão muito engessados 

na forma tradicional hegemônica, com excesso de disciplinas obrigatórias 

e pouca flexibilização do currículo, o que dificulta a inserção curricular da 

extensão, que é tratada como “um peso a mais” na carreira docente. 

Nesse contexto, como poderia ser a concepção ideológica da política de 

gestão da extensão quanto à relação entre a universidade e a sociedade na 

graduação e na pós-graduação da FAU-UnB? É possível que a universidade 

cidadã promova uma verdadeira atuação no processo de transformação da 

realidade social nas cidades ou no campo, considerando as práticas ex-

tensionistas nos territórios no âmbito da participação social do macropla-

nejamento urbano e do microplanejamento nos projetos de arquitetura e 

urbanismo?

A universidade cidadã no campo da arquitetura e  
do urbanismo

A participação da população brasileira nas decisões do planejamento das 

cidades se destacou mais na segunda metade dos anos 1980, no período 
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de redemocratização do país, com destaques para o Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana, em 1985, e o Orçamento Participativo da Prefeitura 

de Porto Alegre, em 1989. Por ser um país onde o poder de decisão foi his-

toricamente monopolizado pelos representantes de uma elite econômica 

muito restrita, a participação da população significa uma democratização 

desse poder. Levar os moradores de uma comunidade a uma participação 

nas decisões de urbanismo significa, implicitamente, dividir com eles o 

poder de decisão sobre onde e como gastar o dinheiro público. Isso faz com 

que a participação carregue uma ideia de esperança de mudar as priorida-

des dos investimentos e de ação do Estado para o atendimento das carên-

cias da população desfavorecida. 

Apesar dos esforços dos governos progressistas na direção da gestão 

democrática das cidades no início do século XXI, a participação das co-

munidades no processo de planejamento ainda é muito incipiente, mesmo 

sendo um dos requisitos básicos do Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 

2001 – para alcançar o direito à cidade. A criação do Conselho das Cidades 

(ConCidades), no ano de 2004, um órgão colegiado de natureza deliberativa 

e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, represen-

tou a materialização de um importante instrumento de gestão democrá-

tica da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), envolvendo 

vários setores da sociedade, como o setor produtivo, organizações sociais, 

organizações não governamentais, entidades profissionais, acadêmicas e 

de pesquisa, entidades sindicais e órgãos governamentais. 

Assim, nos 13 anos de governos petistas que se sucederam, houve uma 

tentativa de criar espaços para a participação da população e associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, na 

execução e no acompanhamento de planos, programas e projetos de de-

senvolvimento urbano. Porém, a participação da população na gestão de-

mocrática na macroescala urbana muitas vezes está presa ao formato de 

audiência pública de apresentação de soluções dos planos diretores na vi-

são de “sobrevoo”, tornando difícil o entendimento sobre a situação de 

cada bairro ou assentamento. 

Com o golpe de 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da re-

pública, em 2018, houve uma “inflexão conservadora” (SANTOS JUNIOR; 
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DINIZ; SAULE JUNIOR, 2020) 7 de grandes proporções, com fortes impactos 

em diversos setores da sociedade brasileira, principalmente na gestão de-

mocrática das cidades. Os espaços de participação social na discussão das 

políticas públicas, incluindo o ConCidades, foram interrompidos, ferindo 

os princípios da Constituição Brasileira e as determinações do Estatuto da 

Cidade. Houve muitos retrocessos, perseguições e riscos de criminalização 

aos movimentos sociais, ameaçando a liberdade de organização e mani-

festação social dos cidadãos, em especial das classes populares, e violação 

do direito à moradia como direito humano.

O Projeto Brasil Cidades (BrCidades), criado após o golpe de 2016, idea-

lizado pela professora Ermínia Maricato e lançado no Encontro Nacional 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 

Urbano e Regional (Enanpur) de 2017, tem como objetivo repensar as cida-

des, formular propostas que assegurem um futuro mais justo e ambiental-

mente mais responsável para todos e todas e reafirmar a legitimidade dos 

sujeitos que defendem cotidianamente a ampliação do direito à cidade e à 

vida, a luta contra o racismo e contra o preconceito de gênero. Conta com 

a participação de movimentos sociais, entidades técnicas, entidades estu-

dantis, profissionais, além de professores e pesquisadores de universida-

des, um chamado da Frente Brasil Popular. A Agenda Urbana do BrCidades 

é uma construção coletiva que visa incluir na agenda política nacional o 

debate sobre as cidades, com contribuição de 16 núcleos estaduais, quatro 

núcleos regionais e acúmulos gerados pelos debates, seminários e fóruns 

nacionais. 

As cidades brasileiras estão em permanente estado de crise. É impe-

rativo pensar na “emergência” de soluções democráticas participativas 

no nível local, dos bairros e das comunidades. O processo participativo 

no planejamento urbano e regional permite reforçar que os cidadãos se 

7 Análise do documento do Fórum Nacional pela Reforma Urbana Dossiê do desmonte da 
política urbana federal nos governos Temer e Bolsonaro e seus impactos sobre as cidades: 
violações de direitos humanos e os riscos de construção de cidades intolerantes, excluden-
tes, injustas e antidemocráticas, organizado por Orlando Alves dos Santos Junior, do Obser-
vatório das Metrópoles; Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz, do Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS); e Nelson Saule Junior, do Instituto Polis.
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reconheçam em seu bairro e em sua cidade. A realidade da localidade, con-

forme entendida pelos membros da própria comunidade, pode ser bastante 

distinta daquela idealizada nos ambientes acadêmico e profissional da ar-

quitetura e do urbanismo. Segundo Freire, Nita e Oliveira (2009), na visão 

de Paulo Freire, as cidades ensinam às gerações mais novas. Desse modo, é 

necessário restaurar e inventar de novo o poder local, criar possibilidades 

diferentes que tornem possível a experiência da solidariedade para criar ci-

dades educadoras, bairros educadores. Todos os membros da comunidade 

se tornam educadores, artistas, pintores, cantores, artesãos, na medida em 

que todos contam histórias de como sobreviver com solidariedade. Afinal, 

“a cidade somos nós, nós somos a cidade”. (FREIRE, 1993, p. 23)

A coordenadora do BrCidades, a professora Ermínia Maricato, destaca 

que, para combater o “analfabetismo urbano” dos políticos e da própria 

sociedade despolitizada, bem como a construção fictícia da cidade, é im-

portante que as universidades estejam engajadas no desenvolvimento de 

pesquisas e planos para a realidade por meio da Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social (Athis). A cada ano, cresce o interesse de es-

tudantes e profissionais a partir da exploração de uma abordagem mais 

participativa e social nos processos de desenvolvimento de pesquisas e 

projetos de arquitetura e urbanismo, porém a assistência técnica na ex-

tensão universitária não é tão valorizada dentro dos próprios cursos. 

Embora tenha sido sancionada em 2008, a Lei de Assistência Técnica 

(Lei nº 11.888/08), que assegura às famílias de baixa renda assistência téc-

nica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de inte-

resse social, ainda não é realidade em boa parte do Brasil, apesar de haver 

incentivo dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAUs) com a desti-

nação mínima de 2% da arrecadação para ações em Athis desde 2017 para 

editais e eventos. Vale destacar que 85% das obras e reformas realizadas 

pela população brasileira são autoconstruídas sem auxílio de profissio-

nais (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, DATAFOLHA, 2015) e, 

segundo dados da União Internacional dos Arquitetos (UIA), “os arquite-

tos trabalham para 8% da população”. (CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO, 2016) 
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A lei determina que a assistência deve ocorrer por meio de profissio-

nais que atuam em organizações sem fins lucrativos e profissionais libe-

rais, integrantes de programas de residência8 acadêmica em arquitetura, 

urbanismo e engenharia, assim como de extensão universitária (escritó-

rios-modelo). Os Escritórios-Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Emaus) 

vêm cumprindo um papel importante na formação política dos estudantes 

direcionada para a democratização do ensino e para a arquitetura social. 

De acordo com a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura 

(Fenea), o Emau é um projeto de extensão universitária integrado à pes-

quisa e ao processo de graduação. A finalidade do Emau não é apenas com-

pletar a formação do estudante de arquitetura, mas também afirmar um 

compromisso com a realidade social da comunidade em que a universi-

dade está inserida. O processo projetual dos Emaus está fundamentado no 

diálogo entre as partes envolvidas e tem como objetivo produzir um bem 

coletivo, como a apropriação pela comunidade e sua consequente susten-

tabilidade. É fundamental que a comunidade se sinta integrada ao proces-

so de construção coletiva, contribuindo com seu conhecimento empírico. 

A extensão da FAU-UnB, ao longo de muitos anos, foi representada 

pelo escritório-modelo Centro de Ação Social em Arquitetura e Urbanismo 

Sustentável (Casas),9 constituído em 2002. O escritório-modelo Casas é re-

conhecido como Peac desde 2009, com o Programa de Assistência Técnica 

em Urbanismo e Arquitetura (Patua) e as Ações Sociais em Arquitetura e 

Urbanismo Sustentáveis (Asas).10 Vem desenvolvendo um papel importan-

te como um escritório-modelo para a formação dos estudantes, e seu obje-

tivo é garantir que cada vez mais alunos tenham contato com demandas da 

realidade concreta de projetos de arquitetura com cunho social. No entan-

to, a atuação do Casas, assim como a de vários Emaus no Brasil, apesar de 

8 A residência surge como um programa de extensão universitária para a aplicação da legis-
lação federal de assistência técnica pública e gratuita, como a residência em Planejamento 
Urbano e Regional da Universidade de São Paulo (USP) e a residência em Habitação de Inte-
resse Social e Direito à Cidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

9 O Casas teve alguns professores orientadores/coordenadores ao longo de sua história: pro-
fessora Marta Romero, professor Frederico Flósculo e professor Márcio Buson. 

10 A professora Liza Andrade foi orientadora/coordenadora dos Peacs Asas e Patua no período 
de 2013 a 2020.
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sua importância, enfrenta dificuldades por falta de apoio de docentes nas 

faculdades para formar um grupo de estudantes e debater a arquitetura e 

o urbanismo emergentes, participativos e mais sustentáveis. Atualmente, 

apesar do apoio constante do Decanato de Extensão da UnB com algumas 

bolsas dos Peacs, a impermanência dos estudantes nos Emaus, a indispo-

nibilidade de professores para orientar os trabalhos e a falta de recursos 

para manutenção do escritório são os principais desafios.

Devido a uma crescente demanda por parte dos estudantes para tra-

balhar com a realidade concreta e complexa, tendo em vista a grande dis-

tância do profissional de arquitetura e urbanismo dos projetos sociais 

voltados às camadas mais pobres da população, percebeu-se uma possibi-

lidade de dar continuidade aos trabalhos de extensão dos Emau/Casas nos 

trabalhos finais de graduação, que em grande parte ainda são elaborados 

como simulações distanciadas da realidade concreta e não chegam às lo-

calidades. Conforme analisam Montaner e Muxí (2013, p. 38), os perfis dos 

profissionais que se formam continuam a se basear no falso pertencimen-

to a um grupo de excelência que trabalha para os setores mais favorecidos, 

qualificando-se como servidores do poder cuja atuação perante os outros 

setores é quase sempre assistencialista e por meio de instâncias superio-

res. Assim, atualmente, o grande desafio da profissão de arquiteto e urba-

nista do século XXI é formar universitários que fortaleçam as sociedades 

democráticas e mais justas.

Assim, nasceu o grupo Peac Periférico, Trabalhos Emergentes, em 2013, 

questionando a prática profissional do arquiteto-urbanista no último ano 

do curso, em parceria com o Emau/Casas,11 com o principal objetivo de for-

mar estudantes arquitetos mais conscientes do papel social e atuante em 

vários territórios do DF e entorno. Concentra-se no desenvolvimento de 

pesquisas sobre temas periféricos e marginalizados no âmbito do sistema 

acadêmico relacionados à produção do espaço no campo e na cidade – re-

forma urbana e a reforma agrária –, integrados no formato de “pesqui-

sa-ação” por meio de metodologias ativas e mobilização social com uma 

11 Grande parte dos estudantes que fazem os trabalhos finais no Periférico passou pelo Emau/
Casas.
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visão “transdisciplinar” e “transescalar”, abrangendo associações comu-

nitárias, movimentos populares – como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST) –, comunidades da periferia, entidades ambientalistas, bem como 

comunidades camponesas e comunidades tradicionais. Com a produção de 

conhecimento acumulada em mais de 30 trabalhos da extensão, o grupo 

Periférico virou grupo de pesquisa com registro no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 2017, levando tam-

bém a extensão para a pós-graduação. 

A extensão na pós-graduação no Brasil ganhou força no nível de curso 

de especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade a 

partir de 2013, com a Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo 

e Engenharia (RAU+E), inspirada na residência médica. Em 2011, tomando 

como base a Lei Federal nº 11.888/2008, foi proposta de forma pioneira na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem como objetivo atuar na ca-

pacitação profissional e cidadã, de forma a promover novas perspectivas 

nessa área de atuação e afins. (GORDILHO-SOUZA, 2011) Com uma me-

todologia inovadora, vem sendo desenvolvida e consolidada ao longo das 

suas quatro edições: 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 e 2020-2021.

As duas associações nacionais – a Associação Nacional de Pós- 

-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur) e 

a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (Anparq) – constataram a importância de aproximar as pes-

quisas acadêmicas à realidade concreta e começaram a investir na ex-

tensão durante a programação dos eventos. Pela primeira vez, em 2017, 

ocorreu uma sessão temática dedicada integralmente ao debate sobre a 

extensão universitária, no XVII Enanpur – “A extensão universitária como 

perspectiva de atuação social e pedagógica para além da sala de aula”. 

Dessa sessão, derivou o livro Para além da sala de aula: extensão universi-

tária e planejamento urbano e regional. Em 2018, o V Encontro Nacional da 

Anparq (Enanparq) criou a modalidade de submissão “Oficinas e práticas 
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urbanas”,12 com atividades correspondentes a reflexões teórico-metodo-

lógicas e conceituais relacionadas aos oito eixos temáticos propostos no 

evento, que, no VI Enanparq,13 de 2020-2021, organizado pela FAU-UnB, 

ocorrerá de forma remota. 

Como observadoras-participantes, inseridas nos processos, preten-

demos com este texto demonstrar experiências acumuladas na política de 

gestão da FAU-UnB (2016-2020) e nas atividades de extensão dos últimos 

anos como atuantes na Câmara de Extensão (CEX) da UnB (2016-2020) 

e na Coordenação de Extensão da FAU-UnB (2018-2020), bem como nas 

coordenações dos Peacs do Emau/Casas (2013-2020) e líderes do grupo de 

pesquisa e extensão Periférico, Trabalhos Emergentes desde 2016. Sempre 

à frente de pesquisas e projetos no nível do microplanejamento junto às 

comunidades em ocupações urbanas e rurais no território do DF e entorno, 

com desdobramentos da nucleação da RAU+E UFBA/UnB e, consequente-

mente, a construção e implementação da extensão na pós-graduação no 

formato de residência multiprofissional em Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) – Habitat, Agroecologia, Saúde e Trabalho. No âmbito de parcerias 

interinstitucionais do planejamento do território, acrescenta-se também 

a experiência acumulada como membros atuantes na coordenação opera-

cional da rede sociotécnica do Núcleo DF Metropolitano do BrCidades, jun-

to aos membros das entidades profissionais e dos movimentos populares, 

vinculada à coordenação nacional do BrCidades desde 2018. 

No contexto da inserção curricular da extensão da Resolução CNE  

nº 7/2018, a Coordenação de Extensão da FAU-UnB adotou um planeja-

mento estratégico para fomentar a política de gestão da extensão baseado 

nos Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (Ibeu), desenvolvi-

dos pelo Forproex em 2017. Para promover a interação transformadora en-

tre a universidade e outros setores da sociedade, é necessário avançar nas 

cinco dimensões de avaliação que caracterizam a extensão universitária:  

12 A edição de 2018 das oficinas e práticas urbanas foi organizada pela então coordenadora 
de extensão da FAU-UnB, Liza Andrade, e a coordenadora-geral do V Enanparq, professora 
Angela Gordilho-Souza, da RAU+E/UFBA. 

13 Comissão organizadora das oficinas e práticas urbanas do VI Enanparq: Liza Andrade, Caio 
Frederico, Cristiane Guinancio, Vânia Loureiro, Natália Lemos, Ludmila Correia e João Vitor 
Lopes. 
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1. política de gestão; 2. infraestrutura; 3. plano acadêmico; 4. relação uni-

versidade-sociedade; e 5. produção acadêmica. 

A política de gestão contida nas finalidades, nos objetivos, no fomen-

to e nas atribuições da extensão, bem como seus instrumentos de ação, 

denuncia se a missão da universidade incorpora a função extensionista. 

A dimensão da infraestrutura informa sobre as condições físicas e geren-

ciais reais de realização da extensão e sobre as possibilidades de se conso-

lidarem as metas almejadas. O plano acadêmico analisa as possibilidades 

de incorporação da extensão na vida acadêmica, valorizando as experiên-

cias desenvolvidas pelo conjunto de participantes na ação extensionista – 

professores, funcionários e estudantes. A relação universidade-sociedade 

revela de que modo as ações de extensão estão presentes na sociedade, 

quais seus pressupostos e finalidades e como a universidade interage no 

sentido de transformações recíprocas. A produção acadêmica trata da cap-

tação dos produtos resultantes da ação da extensão; elabora e dissemina 

conhecimentos e, no âmbito universitário, tem o seu valor reconhecido. 

(FORPROEX, 2017b) Porém, ainda é importante avançar na democratiza-

ção do conhecimento científico. 

Considerando as cinco dimensões de avaliação, fica evidente a neces-

sidade de avançar na política de gestão da extensão nas universidades, a 

base da pirâmide; na infraestrutura e no plano acadêmico, para construir 

bases sólidas internas; para, então, contribuir no relacionamento com 

meio externo pela universidade cidadã. A produção acadêmica requer uma 

nova concepção: aceitar que a produção de conhecimento se dá pela práxis, 

da ação à reflexão. Reforçamos o pensamento de Paulo Freire (1985, p. 27): 

“não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade”.

Buscamos na política de gestão da extensão da FAU-UnB,14 bem como 

nas coordenações dos Peacs,15 a segunda visão da concepção ideológica da 

14 Na gestão de 2018-2020, das coordenadoras Liza Andrade e Vânia Loureiro, foi submetido 
o projeto de ensino do edital Vida Estudantil de 2018: “Precisamos conversar sobre ensino 
na Fau-UnB: o projeto político pedagógico, o NDE, a inserção curricular da extensão sob a 
perspectiva do aluno”. Na gestão de Caio Frederico e Liza Andrade (2016-2018), foi criado o 
Colegiado de Extensão da FAU. 

15 Periférico, Asas, Patua, Brasília Sensível à Água, FAU defende a UnB e FAU apoia o BrCidades 
Núcleo DF Metropolitano.
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extensão analisada por Jezine (2004) e sustentada pelo Forproex, na linha 

freiriana, que visa potencializar a universidade cidadã pautada na trans-

disciplinaridade, na intersetorialidade, no compromisso social e solidá-

rio, como instituição pública que viabiliza a organização política de grupos 

sociais. Para além da consciência crítica, almeja-se a intervenção na rea-

lidade numa perspectiva transformadora e libertadora, da autonomia do 

sujeito ou das comunidades envolvidas.

Por uma política de gestão da extensão 
pautada na consciência pela defesa da 
universidade pública e na comunicação  
da ciência

Segundo Forproext (2012, p. 13) na Política Nacional de Extensão Universitária 

(Pneu) do Brasil, há limites e possibilidades de natureza estrutural e conjun-

tural. Como limites, destacam-se: o financiamento instável, que prejudica 

a continuidade dos projetos; o marco jurídico-legal defasado, que emperra 

a gestão universitária; e a estrutura acadêmica rígida, com currículos pou-

co flexíveis, conservadora e, muitas vezes, elitista, que dificulta as mudan-

ças nas direções demandadas pela sociedade brasileira. Lembramos que o 

principal edital de fomento à extensão em âmbito nacional, o Programa de 

Extensão Universitária (ProExt) – parceria entre o MEC, o Ministério da 

Cultura (MinC) e o Forproex – foi extinto com o golpe de 2016. 

Após o golpe de 2016, assistimos a um constante ataque às universida-

des públicas pela guerra de informações e de comunicação sobre as causas 

da atual crise que procuram confundir a comunidade e promover a retirada 

do caráter público da educação e da ciência no Brasil, enfraquecendo essas 

atividades fundamentais para o desenvolvimento humano, social e tecno-

lógico do país e da região. Percebe-se cada vez mais a diminuição de es-

paço para conteúdos científicos na grande mídia, tornando a internet uma 

via importante para publicação de matérias e artigos. 

O avanço do neoliberalismo tem provocado cortes de recurso e investi-

mento em pesquisa, ensino e extensão nas universidades públicas. O projeto 
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neoliberal visa à construção de um “capitalismo universitário”, insistin-

do no argumento de que a universidade deveria ser relevante para criar as 

competências que o mercado exige e sustentando a “ideia de que o único 

valor do conhecimento é o valor de mercado”. Justamente, ao contrário, 

esse caminho é que matará a universidade. (SANTOS, 2019) Analisando a 

conjuntura atual, com os cortes orçamentários nas universidades e na área 

de ciência e tecnologia, o governo Bolsonaro criou o programa Future-se16 

com finalidade de reforçar a competição e mercantilização do ensino, com 

frases de efeito como: “Muitas das maiores empresas do mundo nasce-

ram em universidades. Esse é o futuro: e o Brasil não vai ficar fora dele”, 

sem consultar os conselhos universitários. O ministro da Educação à épo-

ca, Abraham Weintraub, declarou na sessão da Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados, em dezembro de 2019: “É a maior revolução na 

área de ensino no país dos últimos 20 anos”. (MENEZES; PERA, 2019)

A justificativa é o que o programa poderia trazer às universidades: em-

preendedorismo, intercâmbio de conhecimento, valorização de talentos, 

pesquisa de ponta, professores engajados e capacitados, redução da taxa 

de evasão, alunos mais estimulados, capital estrangeiro, empregos, ges-

tão, produtividade, governança, sustentabilidade, parceria com o setor 

privado, autonomia e desenvolvimento. É um incentivo à privatização e 

uma retirada da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

patrimonial, garantidas pelo artigo 20717 da Constituição Federal. O pro-

grama Future-se está estruturado em três eixos: 

1.  gestão, governança e empreendedorismo; 

2.  pesquisa e inovação; e 

3. internacionalização.

16 O projeto de lei do programa Future-se foi lançado pelo MEC em julho de 2019 com o objeti-
vo de fortalecer “a autonomia administrativa e financeira das Instituições Federais de Ensino 
Superior – IFES, por meio de parceria com organizações sociais e do fomento à captação de 
recursos próprios”.

17 “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de ges-
tão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão”. (BRASIL, 2016)
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Na visão de Renato Dagnino, professor da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), a comunidade científica está presa a quatro requi-

sitos, exigidos pelo comportamento que se considera o único verdadeira-

mente científico e legítimo. (DAGNINO, 2015, 2017) São eles: 

1.  o cientificismo, para acompanhar a dinâmica da exploração da fron-

teira do conhecimento, ignorando outros saberes existentes; 

2.  o produtivismo, para se assemelhar à intensidade produtiva das 

universidades dos pares do Norte Global, financiadas por empresas 

privadas; 

3.  o inovacionismo, para que a geração de conhecimento técnico-

-científico perpetue riquezas às empresas inovadoras competitivas, 

que, por sua vez, a acumulam e idealmente a distribuem; e, por fim, 

4.  o empreendorismo, na ilusão de que as empresas possam gerar em-

pregos bem pagos, produtos melhores e mais baratos e, ao mesmo 

tempo, os empresários possam obter mais lucro, investir mais, pa-

gar mais impostos, e os trabalhadores possam ganhar mais com o 

capital intelectual que a universidade ajudou a formar. Ainda não há 

consciência por parte da maioria dos pesquisadores brasileiros de 

que poderia haver outro tipo de tecnociência – ou de ciência e tec-

nologia – e de pesquisa distinta daquela que é produzida por e para 

as empresas dos países desenvolvidos. (DAGNINO, 2015)

Em contraposição, Dagnino (2015) chama a atenção do segmento de 

esquerda da comunidade universitária para a necessidade de privilegiar a 

extensão, que pode vir a diminuir a “disfuncionalidade e o insulamento” 

da comunidade científica – ou seja, deixar de ser desnecessária para a so-

ciedade brasileira, tanto para a classe dominante quanto para a classe do-

minada –, e de sair do antagonismo da “qualidade versus relevância” para 

transformar a agenda de pesquisa e ensino. Na busca pelo desempenho da 

pesquisa para atender às exigências da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), a extensão universitária ainda é 

tratada como um eixo separado da pesquisa, com peso inferior, com 
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pontuações bem abaixo nos programas de pós-graduação, o que não atrai 

os pesquisadores para essa frente de trabalho. Isso é um paradoxo na vi-

são de Edgar Morin (2015), pois “quem pensa o mundo não faz o mundo e 

vice-versa”, visto que o pensamento e a prática não são distintos da vida. 

Houve um tempo em que os sábios, eventualmente chamados de cientistas 

ou artistas, circulavam por diversos campos da cultura.

A popularização da ciência e sua divulgação ainda encontram dificul-

dades dentro da divulgação de ações nas instituições. Os próprios pro-

fessores e estudantes não têm noção da produção do conhecimento que é 

realizada nas unidades acadêmicas. Com o advento da internet e das novas 

tecnologias de informação, o acesso à informação vem passando por um 

processo de democratização, tornando possível e eficaz a divulgação cien-

tífica nos canais de comunicação. As redes sociais baseadas em tecnologia 

da informação permitem que grupos sociais excluídos tenham acesso à 

informação científica, aumentando o conhecimento dos problemas. Com 

a expansão do acesso à internet, as redes sociais vêm se intensificando, 

fortalecendo a criação de grupo de pesquisadores ou agrupamento de indi-

víduos interessados em um mesmo tema, tornando mais fácil a divulgação 

de resultados de pesquisas. O fluxo da produção científica pode ser dina-

mizado com o uso de blogs para comunicação e a divulgação de notas via 

Twitter e Facebook. 

Segundo Massarani (2002, p. 10), porém, é importante não confundir 

divulgação ou comunicação com “marketing científico” de instituições, 

grupos e indivíduos, ou como uma empreitada de “alfabetização”. De acor-

do com Brito (2015), tornam-se necessários o maior aprofundamento e a 

capacitação de profissionais cada vez mais especializados para atuar nesse 

campo e também dar “maior atenção por parte das instituições” para a di-

vulgação de seus conteúdos de forma isenta, democrática e abrangente. Na 

visão de Bueno (2009 apud BRITO, 2015), é relevante ressaltar a diferença 

entre “divulgação científica” e “comunicação científica”. A primeira trata 

da utilização de recursos, técnicas, processos e produtos – veículos ou ca-

nais – para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou asso-

ciadas a inovações ao público leigo. A segunda compreende a transferência 
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de informações científicas destinadas aos especialistas em determinadas 

áreas do conhecimento. 

Preocupados com a ampliação dos canais de comunicação para a socie-

dade e com o retrocesso e os ataques às universidades públicas, os mem-

bros da CEX/UnB, na 596ª Reunião Ordinária da CEX, realizada em abril de 

2018, debateram sobre a crise das universidades públicas, em particular 

a situação da UnB devido às medidas de contingenciamento dos recursos 

públicos previstos na Emenda Constitucional nº 95, que comprometem o 

bom exercício das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no conjunto das unidades. Recomendou-se que a comu-

nidade acadêmica da UnB, reunida em seus departamentos e colegiados, 

debatesse e aprofundasse as causas e consequências da crise, bem como 

demonstrasse ações práticas e concretas que são desenvolvidas pela uni-

versidade, assim como os resultados no ensino, na pesquisa e extensão.

A comissão FAU Defende a UnB foi criada a partir de sugestões discu-

tidas num grupo seleto de professores ligados à administração superior, 

Em Defesa da UnB, e de recomendações da reunião da CEX de abril de 2018, 

com o objetivo de debater e aprofundar as causas e consequências da crise 

das universidades públicas e, ao mesmo tempo, construir uma agenda po-

sitiva em defesa da UnB junto à sociedade brasileira e à comunidade do DF.  

A comissão se constituiu visando estabelecer ações que demonstrem a 

contribuição da FAU, como unidade acadêmica, do pensamento arquitetô-

nico e urbanístico na UnB e, em consequência, a relevância do papel social 

de uma universidade pública. Com a greve estudantil, deflagrada em maio 

desse mesmo ano, e a ocupação da FAU pelos estudantes, a comissão FAU 

Defende a UnB desempenhou papel importante, visando aumentar o es-

paço de diálogo entre professores, estudantes e técnicos administrativos. 

Os estudantes sempre desempenharam um papel importante no for-

talecimento da extensão da FAU, principalmente com o protagonismo da 

gestão da Semana Escala,18 na Semana Universitária da UnB. A FAU tem-se 

destacado no âmbito da UnB como a unidade que promove o maior número 

18 A primeira Semana Escala surgiu em 2013, como uma iniciativa dos estudantes da FAU-UnB, 
e ocorre até hoje, contando com o apoio da Coordenação de Extensão. Ganhou força na 
gestão da extensão do professor Caio Frederico Silva, a partir de 2014.
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de atividades. Os estudantes assumem a gestão do processo: a formulação 

do edital para oficiantes, inscrição dos estudantes, o desenvolvimento do 

cronograma e preparação dos espaços para as atividades no formato de 

oficinas, minicursos, mesas-redondas, palestras, exposições e vivências 

externas. Apesar da relevância da Semana Universitária, as inúmeras ati-

vidades não conseguem atrair a maioria dos estudantes e professores da 

FAU durante a semana, que se acostumaram com a possibilidade de ter um 

recesso no meio do semestre letivo.

Para fortalecer a política de gestão, a Coordenação de Extensão da FAU 

sentiu a necessidade de criar um espaço que promovesse o diálogo e a in-

tegração dos Peacs. Nesse contexto, nasceu o I Seminário de Extensão da 

FAU (Fauex), com o tema “Arquitetura, cidade e comunidade”, ocorrido 

em março de 2019 na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), seção 

DF, para apresentar à sociedade todos os Peacs da FAU. Portanto, no pla-

no acadêmico, criou possibilidades de aumento significativo do número 

de Peacs junto aos editais de extensão proporcionados pelo Decanato de 

Extensão, passando de seis Peacs, em 2018, para 20 projetos, em 2020.  

Em 2020, no contexto da pandemia, a Coordenação de Extensão criou 

o II Fauex – “Cidades saudáveis, sustentáveis e inclusivas em tempos de 

Covid-19: o que podemos fazer juntos?”.19 Teve como objetivo promover 

o debate com a sociedade sobre a crise planetária, aproximando a área de 

arquitetura e urbanismo à de saúde no âmbito das agendas política e social 

das cidades, o que inclui parâmetros de meio ambiente, saúde, governan-

ça e economia. Foi criado webnário ao vivo para apresentação das pesqui-

sas do chamado Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão de combate à 

Covid-19 (Copei),20 do Programa de Pós-Graduação da FAU (PPG-FAU), 

pelos pesquisadores discentes, bem como Peacs da UnB e seus respectivos 

19 Contou com apoio do bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex), do 
projeto “Extensão na pós-graduação: mobilização, comunicação e agenciamento de pes-
quisas e extensão do PPG-FAU”, do Peac FAU Defende a UnB, que desenvolveu a arte de 
divulgação e sistematização de informações dos Peacs no site do PPG-FAU. O bolsista João 
Vitor Lopes também trabalhou para o VI Enanparq, na parte de oficinas e práticas urbanas.

20 Ver em: https://www.youtube.com/watch?v=G41RR8A0HUk. O Copei foi criado pelo Ato da 
Reitoria nº 1.068/2020, com o objetivo de planejar, sistematizar e buscar viabilizar a execu-
ção de ações institucionais de pesquisa, inovação e extensão, visando ao enfrentamento, no 
DF e no Brasil, da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
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trabalhos de assessoria/assistência técnica em arquitetura e urbanismo, 

desenvolvidos por estudantes e professores junto às comunidades do DF e 

entorno, no estado de Goiás, em vários âmbitos.

No ciclo de palestras do II Fauex,21 os Peacs foram agrupados por te-

mas, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Peacs da FAU-UnB organizados por temática de atuação

Temáticas Peacs da FAU-UnB

Ocupações urbanas e 
habitação social

Peac Periférico – Liza Maria Souza de Andrade

Peac Athos – Cristiane Guinancio 

Atividades lúdicas e 
atividades brincantes

Peac Patua/Casas Emau – estudantes Carolina Tavares e Vicktória 
Matos

Peac Pé na Estrada/Casas Emau – Ana Paula Gurgel

Peac Pé no Ensino – Elane Peixoto

Escolas bioclimáticas 
e saúde ambiental

Peac Soluções Bioclimáticas para Escolas Públicas – Caio Frederico 
Silva

Peac Escolas Públicas de Brasília: Conforto e Ambientes Sonoros – 
Rosana Stockler Campos Climaco

Peac Ediquali – Edifica e Qualifica no Cras Guará – Márcio Buson 

Direito à cidade, 
espaços públicos e 
lutas urbanas

Peac FAU Apoia o Núcleo DF Metropolitano do BrCidades – 
coordenadora Liza Maria Souza de Andrade

Peac Rotas do Andar – Benny Schvarsberg

Peac Advocacia Urbana – Paulo Tavares

Peac Vida Pública e Espaços Públicos de Brasília – Gabriela Tenório 

Paisagem, água e 
cerrado

Peac Brasília Sensível à Água – Liza Maria Souza de Andrade

Peac Paisagem Metropolitana: Debatendo a Paisagem da Ride-DF 
(Rede Integrada de Desenvolvimento do Distrito) – Luciana Saboia 
Fonseca Cruz

Peac Paisagem do Cerrado, paisagismo sustentável e sociedade: 
o Pisac como indutor de mudança social – Raquel Naves 
Blumenschein

Peac Atelier de paisagismo sustentável no Cerrado – Raquel Naves 
Blumenschein

Fonte: elaborado com base em dados da Universidade de Brasília (2019).

coronavírus. Ver portfólio de projetos disponível em: http://dpi.unb.br/images/COPEI/POrt-
folio_03122020.pdf.

21 Ver em: https://www.youtube.com/watch?v=a2fu16g-284 e https://www.youtube.com/watch?-
v=JI9u88MXpgM.
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Os Peacs da FAU tratam desde o direito à cidade, o direito à moradia, 

o direito à água e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

passando por planejamento territorial, projetos de urbanismo, paisagis-

mo, espaços públicos e habitação social no campo e na cidade, até os as-

pectos de conforto ambiental e tecnologias construtivas. São trabalhos de 

extensão que exploram o uso de tecnologia social e ambiental, como técni-

cas de bioconstruções e infraestruturas ecológicas que proporcionem sus-

tentabilidade econômica, social, cultural e ambiental a empreendimentos 

econômicos solidários. 

A pauta sobre o futuro profissional dos arquitetos, da população e das 

cidades tem sido uma preocupação constante da Federação Nacional dos 

Arquitetos e Urbanistas (FNA) quanto à Athis pública e gratuita. No 42º 

Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetura e Urbanismo (Ensa),22 que 

ocorreu em Brasília em 2018, uma das estratégias discutidas nas oficinas 

do evento foi a possibilidade de promover a Athis como disciplina curricu-

lar, considerando que já existem alguns cursos de Arquitetura ofertando 

esse tema como disciplina optativa, bem como a incidência nas diretrizes 

curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo por meio de sensibili-

zação dos coordenadores de curso das instituições de ensino superior via 

Colegiados de Entidades de Arquitetura e Urbanismo (Ceaus). 

Os Ceaus investiram fortemente nas Jornadas de Assistência Técnica 

em Habitação de Interesse Social (Jathis) com recurso do CAU, desde 

2017, completando três edições bem-sucedidas, com ênfase nas melho-

rias habitacionais junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

do Distrito Federal (Codhab). O Peac Assessoria Técnica para o Habitar de 

Origem Social (Athos), coordenado pela professora Cristiane Guinancio, 

tem atuado em parceria com a Codhab nas Áreas de Relevante Interesse 

Social (Aris), passíveis de regularização fundiária. Os Peacs ligados ao 

Casas e ao Periférico atuam em territórios informais ainda não passíveis 

de regularização fundiária, caracterizando uma assessoria técnica de re-

sistência. É importante chamar a atenção dos organizadores da Jathis so-

bre a importância de investir em outras frentes de assessoria em áreas 

22 Organizado pela FNA com apoio do Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal (Sindarq/DF).
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informais na luta pelo direito à cidade junto aos trabalhos de extensão das 

universidades.

As ocupações estudantis em 2016 e 2018 trouxeram importantes con-

tribuições para promover mudanças. Uma das principais reivindicações 

dos estudantes foi a adaptação do currículo da FAU para uma maior apro-

ximação com a sociedade pela extensão, como a assistência técnica às 

comunidades. Os estudantes reivindicaram mudanças no ensino e novas 

formas de educação, mais libertadoras, o que foi um divisor de águas entre 

os professores progressistas e os mais conservadores. 

Visando criar um espaço para a essa discussão, em 2016, a direção da 

FAU23 criou a Comissão de Discussão do Projeto Pedagógico Conjunto de 

Graduação e Pós-Graduação da FAU, composta por alunos e professores 

para reestruturar e melhorar o ensino na faculdade. Em outubro de 2018, 

o diretor da unidade, no uso de suas atribuições estatutárias, em cum-

primento à Resolução do Conselho da FAU nº 001/2018, instituiu o NDE.  

A estudante-pesquisadora Bárbara Letícia Brasil fez parte da Comissão de 

Discussão do Projeto Pedagógico Conjunto de Graduação e Pós-Graduação 

da FAU de 2016 e iniciou uma pesquisa junto aos estudantes: “Precisamos 

conversar sobre ensino na FAU-UnB: o plano político pedagógico e a pers-

pectiva do aluno”, orientada pela professora Liza Andrade. A estudante fez 

uma análise do PPP da instituição a partir de duas perspectivas principais: 

a do aluno e a de novas abordagens em instituições de referência.

Acreditando na força dos estudantes para promover mudanças e dan-

do continuidade à pesquisa realizada pela estudante anteriormente, a 

Coordenação de Extensão submeteu um projeto ao Edital nº 20/2018 Vida 

Estudantil da UnB, cujo termo de referência é “Precisamos conversar so-

bre ensino na FAU-UnB: o projeto político pedagógico, o NDE, a inserção 

curricular da extensão sob a perspectiva do aluno”.

23 Diretor José Manoel Morales Sánchez.
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“Precisamos conversar sobre ensino na FAU-UnB:  
o projeto político pedagógico, o NDE, a inserção curricular 
da extensão sob a perspectiva do aluno”

Trata-se de uma pesquisa sobre educação, especificamente sobre o en-

sino de arquitetura e urbanismo, tendo como estudo de caso a FAU-UnB. 

Atualmente, a FAU conta com 953 alunos de graduação, dos quais 653 

são mulheres, representando aproximadamente 68% do corpo discente.  

O perfil dos alunos vem mudando ano a ano desde a inclusão por cotas so-

ciais e de cor. Hoje, graças às ações afirmativas, contamos com 346 alunos 

cotistas, um pouco mais de um terço dos alunos da FAU-UnB, dos quais 98 

são oriundos de famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo é tradicionalmente dispendioso para 

o estudante, nos gastos ao longo do curso e também nas exigências das 

matérias. O egresso da FAU, por diretrizes curriculares, deve atender a um 

amplo espectro de conhecimentos, que vão das estruturas à filosofia, pas-

sando pelas práticas de projeto de arquitetura e urbanismo.

A pesquisa24 teve início em agosto de 2019 e foi desenvolvida por dez 

estudantes bolsistas da graduação, divididos em três ações, de acordo com 

o edital: 

1.  ações de ensino; 

2.  ações acadêmicas; e

3.  ações voltadas para inclusão social. 

O projeto visava a uma parceria entre coordenações de graduação e  

de extensão e do NDE da FAU-UnB, porém, com a mudança da dire-

ção da FAU-UnB em 2019, essa parceria não ocorreu. Alguns resultados 

24 Edital Vida Estudantil: Liza Maria Souza de Andrade, coordenadora-geral; Vânia Teles Lou-
reiro, vice-coordenadora; Ana Luiza Aureliano Silva, coordenadora técnica; Cláudia Garcia, 
colaboradora vice-diretora. Bolsistas do grupo de trabalho 1: Laura Esther, Suenne Cardoso 
e Thaylla Santos. Bolsistas do grupo de trabalho 2: Guilherme Nery Lacerda, Gabriela Pires 
Lucas e Beatriz Menezes Lima. Bolsistas do grupo de trabalho 3: Lara Teresa Moro Bossaerts, 
Julia Bianchi Ferreira, Gabriel Lyon e Camille Pinheiro de Lima. 
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importantes foram encontrados nas pesquisas e na aplicação dos questio-

nários,25 que tiveram objetivos distintos, contemplando as temáticas abor-

dadas pelos três grupos de trabalho. Nota-se que o tema “ensino” ainda é 

a “caixa de Pandora”: poucas pessoas estão dispostas a se envolver, sejam 

os estudantes ou os professores. Dos 953 estudantes e 65 professores efe-

tivos, apenas uma média de 160 pessoas responderam, ressaltando que o 

questionário sobre extensão foi o que teve a menor adesão (133 respostas).

Grupo de trabalho 1 – Ações de ensino: qualidade do ensino, programas 
de assistência estudantil e questões de saúde mental

Com o objetivo de entender, a partir do perfil do estudante da FAU-UnB, 

como se dá o processo de ensino no contexto plural da universidade, con-

siderando a individualidade dos estudantes e o seu bem-estar, foram ob-

servadas nessa frente de trabalho, especialmente, questões relacionadas 

aos grupos de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

e/ou que passam ou passaram por algum problema de saúde mental. Os re-

sultados obtidos reafirmam a importância do investimento em políticas de 

assistência estudantil a grupos mais vulneráveis, já que eles acabam, pelas 

circunstâncias sociais, apresentando mais dificuldades de se equiparar aos 

outros alunos no que diz respeito ao rendimento acadêmico. O alto custo 

dos trabalhos acadêmicos aparece como o segundo problema mais apon-

tado pelos estudantes no que diz respeito ao ensino na FAU-UnB, ficando 

atrás somente da opção: “Excesso de trabalhos, falta de integração entre 

as disciplinas”. Ambas as problemáticas têm relação direta com os proble-

mas de saúde mental enfrentados pelos estudantes. Vale destacar que 78% 

dos participantes consideraram que o curso de Arquitetura e Urbanismo 

compromete de alguma maneira a sua saúde mental.

25 Os questionários foram disponibilizados via Google Forms e divulgados através das redes 
sociais e grupos de e-mail. Ficaram abertos para respostas do dia 26 de abril de 2020 até 
26 de maio de 2020, divididos nos três trabalhos temáticos. O grupo 1 teve 179 respostas; o 
grupo 2, 167 respostas; e o grupo 3, 133 respostas. 
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Grupo de trabalho 2 – Ações acadêmicas: ensino e projeto político-
pedagógico na FAU-UnB

O grupo procurou buscar informações que subsidiassem discussões con-

cretas no que diz respeito às possíveis mudanças no PPP da FAU-UnB e a 

sua adequação à realidade do estudante, através da análise comparativa 

entre a realidade da instituição e outras brasileiras – Universidade de São 

Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e Escola da Cidade. Com a pesquisa, o grupo aponta para 

perspectivas de construção mais democráticas, que valorizem a autono-

mia dos estudantes e que possibilitem a integração da extensão como meio 

de aproximação entre a universidade e a sociedade. 

Além disso, foram levantadas discussões sobre as possibilidades de 

inovação no que diz respeito ao curso e ao distanciamento entre a teoria e 

a prática. Sobre a qualidade de ensino: somente 16% dos participantes da 

pesquisa sentem-se satisfeitos com a qualidade de ensino da FAU-UnB. 

Ficou evidente na pesquisa a necessidade do desenvolvimento de estra-

tégias didáticas que sejam adequadas à realidade do curso e dos corpos 

docente e discente da FAU, bem como foi possível apreender sobre ou-

tras realidades nas quais a situação de vulnerabilidade dos estudantes 

ganha uma dimensão específica no contexto dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo.

Grupo de trabalho 3 – Ações voltadas para inclusão social: inserção 
curricular da extensão universitária na FAU-UnB

A pesquisa teve como objetivo desenvolver atividades vinculadas à 

Coordenação de Extensão para contribuir na inserção curricular da ex-

tensão na FAU-UnB, mapeando a participação dos estudantes em ativi-

dades extensionistas de assistência técnica às camadas mais vulneráveis 

da sociedade, vinculadas aos Peacs da faculdade no formato de discipli-

nas, projetos finais de graduação, estágios, projetos e ações de extensão, 

entre outros, promovendo ainda ações de divulgação e discussão sobre 

a relação entre a sociedade e a universidade. A extensão é o eixo do tripé 
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ensino-pesquisa-extensão que mais dialoga com a sociedade não aca-

dêmica e deve estar indissociada dos demais eixos na educação univer-

sitária. Percebemos que as atividades de extensão são valorizadas pelos 

alunos: 90% dos respondentes da pesquisa afirmaram ter interesse em 

conhecer as atividades desenvolvidas, no entanto essas iniciativas ainda 

são encaradas pela FAU-UnB como atividades isoladas, somente anexadas 

ao currículo. Isso dificulta a inserção da extensão no currículo, pois a ex-

tensa carga horária e de trabalhos dificulta a participação dos estudantes 

nas ações extensionistas, que deveriam ser obrigatórias. A reestruturação 

do plano político-pedagógico da FAU-UnB é algo necessário para a ade-

quação do curso às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação 

(PNE) e pelas diretrizes da UnB.

Em síntese, as pesquisas realizadas pelos grupos de trabalho apresen-

tam em comum a necessidade de articulação e integração do tripé ensino-

-pesquisa-extensão para responder às demandas trazidas pelos próprios 

estudantes. Esse diálogo perpassa a necessidade de uma construção cole-

tiva de saberes, que busque o compromisso com a inovação na educação 

(PACHECO, 2019) e uma educação libertadora (FREIRE, 1985), que enten-

de o aprender como prática política, que considera a individualidade e o 

contexto de vida dos estudantes, não generalizando as ações, e que busca 

no convívio e na troca com a sociedade parâmetros para um ensino e um 

aprendizado mais humanos e dinâmicos. 

Observando as necessidades da cidade e dos sujeitos nas práticas de 

ensino-pesquisa-extensão, é possível uma reflexão sobre a prática pro-

fissional que valorize a função social do arquiteto e urbanista, valorização 

essa que deve estar presente na formação do estudante. Essa transforma-

ção requer uma mudança de paradigmas que incluem a revisão do currícu-

lo, a promoção de ações de inclusão, assistência e permanência estudantil 

e uma atuação democrática das gestões, que possibilite a escuta ativa dos 

estudantes e da comunidade acadêmica.
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Dos trabalhos finais de graduação à 
construção do grupo de pesquisa e 
extensão Periférico no formato de 
assessoria sociotécnica da resistência

O grupo Periférico busca atuar com assessoria sociotécnica da resistên-

cia em territórios populares, geralmente em situações de conflitos pelo 

direito à terra. O grupo acredita na força da educação libertária de Paulo 

Freire para promover mudanças na formação dos estudantes no nível de 

profissionalização, com a inserção da extensão nos trabalhos de conclusão 

de curso, ancorada no artigo 7º da Resolução CNE nº 7/2018,26 sobre as 

diretrizes para a extensão na educação superior brasileira, que preconiza o 

protagonismo estudantil e o envolvimento com a comunidade.

O primeiro trabalho de diplomação teve início em 2013. O Peac Periférico 

foi institucionalizado em 2016 e se tornou um grupo de pesquisa com o 

mesmo nome, com registro no CNPq em 2017, devido à extensa produ-

ção acadêmica advinda dos projetos de extensão. Assim, consolidaram-se 

a pesquisa e a extensão no âmbito do curso stricto sensu do PPG-FAU, fa-

zendo uma integração dos estudantes bolsistas da graduação – Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex) e Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) – com mestrandos e doutorandos 

da pós-graduação nos territórios,27 bem como estudantes dos cursos lato 

sensu Reabilita/UnB e RAU+E/UFBA – Assistência Técnica, Habitação e 

Direito à Cidade.

26 “Art. 7º São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamen-
te as comunidades externas às instituições de ensino superior e que estejam vinculadas 
à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e conforme normas institucionais 
próprias”. (BRASIL, 2018)

27 Projetos de pesquisa e extensão nos territórios do DF e entorno, do grupo Periférico, no 
campo e na cidade: “Santa Luzia resiste”, “Comunidade solidária no Assentamento Pequeno 
William do MST”; “Em solidariedade ao Quilombo Mesquita”; “Ocupações informais e direito 
à água e saneamento”, “Cidades saudáveis, agroecologia e soberania alimentar: (re)significa-
ção para enfrentamento do covid19 nas regiões periurbanas e periféricas do DF”.
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O grupo atua em diversas comunidades periféricas do DF e entor-

no, como: Itapoã/Paranoá, Ceilândia, Planaltina (Mestre d’Armas), Vila 

Telebrasília, Vila Planalto e Vila Cauhy; regiões do Plano Piloto, Vila 

Cultural e Varjão; regiões do entorno do DF em Goiás, como Luziânia e 

Valparaíso; assentamentos da Reforma Agrária na região de Planaltina, 

como o Assentamento Pequeno William e o Assentamento Oziel Alves do 

MST; assentamentos quilombolas no estado de Goiás, como Quilombo 

Mesquita e Engenho II, na Chapada dos Veadeiros; a cidade de Cavalcante; 

além de ocupações culturais emergentes no Plano Piloto de Brasília, como 

a Vila Cultural, na Asa Sul, e o Conic, no Setor de Diversões Sul.

O grupo trabalha especialmente com as comunidades quilombolas 

no estado de Goiás – Quilombo Mesquita e Kalunga do Engenho – e os 

pescadores e indígenas do sul da Bahia, em parceria com a Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB). Desde 2018, o Periférico também atua com 

assessoria sociotécnica no nível de especialização da pós-graduação, com 

a Nucleação da RAU+E/UFBA em Habitação Social e Direito à Cidade. 

O Periférico tem atuado com assessoria sociotécnica da resistência28 

contra a injustiça social e ambiental nos territórios, na luta pelo direito à 

cidade, à moradia, à água, ao saneamento, à mobilidade e pela regulari-

zação fundiária, envolvendo as comunidades, articulando ou agenciando 

associações e coletivos existentes, no processo de elaboração de planos e 

projetos de arquitetura e urbanismo de: habitação social no campo e na 

cidade, urbanismo participativo – planejamento do território, planos de 

bairro, planos de vila – em ocupações urbanas para contribuir no pro-

cesso de regularização fundiária,29 pedagogia urbana em escolas públicas 

28 O grupo atua em audiências e reuniões públicas junto aos parlamentares na Câmara Legis-
lativa do DF. Muitos dos trabalhos do Periférico servem como ferramenta de luta e têm sido 
usados pelos órgãos governamentais, como Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habi-
tação, Codhab, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa), Companhia 
de Saneamento Ambiental (Caesb), Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 
Defensoria Pública do DF, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), admi-
nistrações regionais, entre outros.

29 O Periférico, em parceria com o Emau/Casas, contribui com projetos de arquitetura e urba-
nismo para o processo de regularização fundiária da Ocupação Dorothy Stang, que foi in-
cluída no projeto de lei complementar para ser inserida como Aris no Plano de Ordenamento 
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para jovens e crianças, espaços socioprodutivos no campo, construção de 

cenários mais sustentáveis e agroecológicos em assentamentos rurais, 

planejamento afrorrural para territórios quilombolas, equipamentos co-

munitários e culturais, espaços públicos e parques urbanos, circuitos cul-

turais, praças abandonadas, vias deterioradas e becos. Contabilizam-se 

aproximadamente 30 trabalhos até o momento.30 

O grupo trata ensino-pesquisa-extensão como um contínuo, mediante 

o desenvolvimento de inovações em processos de ensino com metodolo-

gias ativas e de inclusão social. Adotou a plataforma de desenvolvimento 

de tecnologias sociais e tecnociência solidária com comunidades no âm-

bito de projetos de urbanismo e arquitetura. Vem trabalhando com abor-

dagem interdisciplinar e transdisciplinar nas áreas de desenvolvimento 

sustentável, promoção da saúde, economia solidária e direitos humanos. 

Essas experiências são vividas como uma construção social de forma a 

promover uma dupla troca de saberes: entre pesquisadores-estudantes e 

comunidade; e entre comunidade e universidade para atender aos proble-

mas e identificar as potencialidades locais.  

O Periférico parte da produção de conhecimento transdisciplinar da 

extensão proporcionada pelas assessorias sociotécnicas nos territórios 

para promover lugares saudáveis e sensíveis à água junto aos movimentos 

populares, agentes comunitários, entidades ambientalistas, camponeses e 

populações tradicionais, como quilombolas, indígenas e extrativistas. São 

experiências extensionistas transescalares, que consideram os sujeitos 

sociotécnicos do território, os códigos geradores de processos (padrões) 

(PERIFÉRICO, [201-]) e táticas urbanas relacionadas às dimensões da sus-

tentabilidade ambiental, social, econômica e cultural.

Territorial do DF (PDOT). No momento, está somando esforços junto aos parlamentares com 
o projeto “Santa Luzia resiste” para evitar a remoção de 15 mil famílias das proximidades do 
Parque Nacional de Brasília (vídeo do seminário na Câmara Legislativa sobre a região, em 
que se podem observar o debate e a atuação do grupo: https://www.youtube.com/watch?-
v=lqbmtbcl0iw&feature=emb_logo).

30 Disponíveis no site: https://www.perifericounb.com/.

https://www.perifericounb.com/
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Vincula-se também à Rede Moradia-Assessoria no Brasil, coordenada 

por professores31 da USP. A partir dessas experiências, surgiu a necessidade 

de formular definições abrangentes para as situações das ocupações urba-

nas e moradias reconhecidas no nível local onde o grupo Periférico atua. 

Trata-se de uma maneira de enxergar o trabalho de um outro ponto de vis-

ta e analisar as várias situações locais em uma escala regional. Assim, ten-

do em conta a ampla atuação – em quantidade de trabalhos e localizações 

no DF e entorno – e a necessidade de reconhecer o processo adaptativo que 

a metodologia encontra ao ser aplicada a essa diversidade territorial, res-

peitando suas especificidades morfológicas, culturais, técnicas e sociais, 

foi possível reconhecer dez tipologias espaciais e de atuação diferentes de 

projetos de arquitetura e urbanismo. Foi necessária a experiência em cam-

po para reconhecer e consolidar o modo como a metodologia apresentada 

foi aplicada e adaptada a cada contexto específico (Figura 4, Quadro 2)..

A relação cidade/campo é muito próxima e intricada, e, apesar das 

transições e variações, optou-se por estruturar as tipologias inicialmen-

te por seu carácter rural ou urbano. A quantidade de tipologias distintas 

em contexto urbano tornou necessária uma subcategorização de acordo 

com sua situação legal, pois uma das questões mais prementes é a situação 

fundiária irregular. Assim, as tipologias foram divididas em áreas regu-

lares (projetos e ações decorridas em áreas urbanas consolidadas e for-

malmente instituídas), áreas regularizadas ou reurbanizadas (projetos em 

áreas que passaram ou passam por processos de reurbanização e regulari-

zação) e, por fim, áreas informais (aquelas que se mantêm categorizadas 

enquanto informais ou irregulares, espaços frequentemente ausentes de 

qualquer intervenção formal do Estado).

31 Peabiru e Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos (LabHab). Projeto “Atlas da 
precariedade habitacional no Brasil, mapeamento em rede e ações através de iniciativas 
Athis”. USP, 2018. Coordenação-geral: Caio Santo Amore e Karina Leitão. Visa trabalhar a 
articulação política, acadêmica e profissional para pesquisa e ação sobre as condições de 
moradia e iniciativas populares de assessoria técnica. Por meio de uma conjunção teórico-
-prática, em que se reafirma a importância da assessoria técnica, das atividades de extensão 
e da pesquisa-ação como meios para o avanço nessas temáticas, atuam a partir de uma arti-
culação de grupos interdisciplinares compostos por pesquisadores, professores e assessores 
fortalecidos a partir de pensamentos similares.
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Figura 4 – Mapeamento de locação de projetos e pesquisas no contexto do DF e entorno32

Fonte: PEABIRU e LABHAB (2018).

32 Crédito do mapa: Juliette Lenoir.
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Quadro 2 – Tipologias espaciais dos trabalhos do grupo de pesquisa e extensão Periférico, Trabalhos 
Emergentes
Fonte:Peabiru e LabHab (2018).

As 11 tipologias reconhecidas foram definidas com base nas especifici-

dades morfológicas dos vários trabalhos desenvolvidos, vinculadas a um 

entendimento amplo do espaço construído enquanto materialização das 

expectativas e das dinâmicas sociais implicadas à formalização dos luga-

res. (KOHLSDORF; KOHLSDORF, 2017) Valoriza-se a realidade existente 

em suas potencialidades sociotécnicas, frequentemente derivadas de dinâ-

micas emergentes e produtoras da identidade local. Nesse sentido, o espaço 

construído se considera fonte primordial de informações – posteriormente 

Categoria Tipologia Projetos do Periférico

R
U

R
A

L
T1: Ocupação de 
comunidade tradicional

Kilombo Mesquita (GO); Kalunga (GO)

T2: Assentamento rural 
produtivo – movimentos 
sociais

Assentamento do Pequeno Wiliam; 
Assentamento Oziel Alves III; pré-
assentamento do Renascer

U
R

B
A

N
O

Regular T3: Requalificação urbana Valparaíso (GO), Cavalcante (GO), Praia 
do Cerrado (DF, Lago Sul); Asa Norte 
da 15 e 16 e das 900 às 400 (Táticas 
Urbanas Emergentes sob a perspectiva 
de gênero) e Conic (DF, Plano Piloto)

T4: Extensão urbana Luziânia (GO, São Caetano) e Formosa 
(GO, Taboquinha)

T5: Ocupação temática Cooperativa 100 dimensões (DF, 
Riacho Fundo) e Mercado Sul (DF, 
Taguatinga)

Regularizado T6: Vila pioneira Vila Telebrasília e Vila Planalto (DF, 
Plano Piloto)

T7: Assentamento 
urbanizado

Varjão, Estrutural, Itapoã e Sol 
Nascente – QNR e Trecho 2 (DF)

Informal T8: Ocupação com conflito 
socioambiental

Santa Luzia e Vila Cauhy (DF)

T9: Ocupação em Vila 
Cultural

Vila Cultural (DF, Plano Piloto)

T10: Assentamento informal Assentamento Dorothy Stang; 
Assentamento Irmã Dulce

T11: Catadores/moradores 
de rua

Área de Relevante Interesse Ecológico 
Cruls (DF, Noroeste)



313A “quadríade” ensino-pesquisa-extensão-gestão e a universidade cidadã

transformadas em padrões –, enquanto parte da lógica social existente. Por 

isso, torna-se, dentro de cada contexto específico, parte inerente do que 

seriam os aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais.

Com a experiência acumulada de assessoria sociotécnica, os proje-

tos de extensão do grupo Periférico se tornaram uma referência para a 

inserção curricular da extensão nos trabalhos de conclusão de curso na 

CEX/UnB na aprovação da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Cepe) de 2020 que dispõe sobre as “Normas que Regulamentam 

a Creditação das Ações de Extensão Universitária como Componente 

Curricular nos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília – UnB”. 

(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2020) O artigo 5º considera que as ativi-

dades curriculares da extensão podem ser contabilizadas de três formas: 

1. disciplinas integralmente dedicadas à extensão; 2. disciplinas parcial-

mente dedicadas à extensão; 3. participação em atividades de extensão nas 

modalidades programas, projetos, prestação de serviços, cursos, oficinas 

e eventos. Excepcionalmente, o parágrafo 2º determina:

[...] as disciplinas relativas a trabalho de conclusão de curso e a 

práticas como componente curricular podem ter parte de seus 

créditos caracterizados como extensão e, nesse caso, deverão 

receber registro próprio e separado dos créditos de outra natu-

reza, nos termos desta Resolução e em consonância com o PPC. 

(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2020, p. 3, grifo nosso)

Em síntese, o grupo de pesquisa e extensão Periférico criou uma “mi-

nirresidência” em Arquitetura e Urbanismo com duração de um ano. Os 

egressos saem habilitados a trabalhar na prática com assessoria sociotéc-

nica nos territórios do DF e entorno.
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Extensão na pós-graduação e adequação 
sociotécnica: o projeto de residência 
multiprofissional em CTS – Habitat, 
Agroecologia, Saúde e Trabalho

A construção da política de extensão na pós-graduação na FAU-UnB teve 

início em 2017, na parceria construída com a Nucleação33 da terceira edição 

da RAU+E/UFBA com o grupo de pesquisa e extensão Periférico, Trabalhos 

Emergentes, com potencialidade de contribuição para a criação de uma re-

sidência multiprofissional na UnB em CTS – Habitat, Agroecologia, Saúde 

e Trabalho.

A residência multiprofissional que se está consolidando na UnB é uma 

integração de experiências entre o programa de extensão Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), da Faculdade UnB Planaltina 

(FUP) e o grupo Periférico, Trabalhos Emergentes, inseridos no Núcleo de 

Política de CTS (NPCTS) no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares 

(Ceam). Foram decisivos também os apoios e parcerias do Núcleo de 

Agroecologia e Agricultura Orgânica, da Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária (FAV) e do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS-

UnB); e do grupo História, Sociedade e Educação no Brasil (HISTEDBR), da 

Faculdade de Educação (FE). Também contamos com o apoio e a participa-

ção na Faculdade de Direito, dos grupos Direito Achado na Rua e Promotoras 

Legais Populares; e na Faculdade de Saúde (FS), de colegas da linha de agen-

tes comunitários de saúde e saúde da família.

Tem como parceiros institucionais externos: a pós-graduação da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-DF) em Governança Territorial para 

Desenvolvimento Saudável e Sustentável; a vinculação com a rede nacional 

33 Parceria construída com as professoras Angela Gordilho e Heliana Mettig, do Laboratório 
de Habitação e Cidade (LabHabitar), da FAU-UnB. Os trabalhos da Nucleação da RAU+E 
UnB/UFBA foram desenvolvidos pelas discentes Amanda Sicca e Cyntia Silva no Quilombo 
Mesquita para atender às demandas de projetos apontadas pela comunidade para espa-
ços públicos e lugares de memória, levantadas a partir do trabalho “Planejamento Afrorrural 
Quilombo Mesquita”, realizado pela arquiteta e pesquisadora do grupo Periférico Mariane 
Paulino. 
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de Nucleação da RAU+E/UFBA; a rede sociotécnica nacional BrCidades/

Núcleo DF Metropolitano; entre outros. 

Inicialmente, haverá alguns territórios do DF e entorno em que o grupo 

de professores-coordenadores34 já atuam:35 região norte (Itapoã/Paranoá, 

Mestre d’Armas, Planaltina; Varjão, Serrinha, Lago Oeste), região de 

Planaltina para dois assentamentos da Reforma Agrária (Pequeno William 

e Oziel Alves), região sul (Cidade Estrutural, Taguatinga) e região sudoes-

te (Quilombo Mesquita, divisa DF e Goiás, Cidade Ocidental), conforme 

demonstrado anteriormente no mapa de locação dos projetos do grupo 

Periférico e de tipologias espaciais das ocupações urbanas e no campo.

A residência multiprofissional CTS – Habitat, Agroecologia, Saúde 

e Trabalho visa à criação de Microprojetos e Programas de Ação Local 

(MPAL) com possibilidades de arranjos a partir de trilhas temáticas de ex-

periências das lideranças comunitárias e de movimentos sociais para im-

plantar modelos próprios (às comunidades) de assessoria sociotécnica na 

produção do hábitat, da agroecologia, na geração de trabalho e no acesso à 

saúde e ao saneamento. 

Sob a ótica ecossistêmica da saúde no contexto da pandemia da 

Covid-19, a promoção da saúde está relacionada a uma maior participação 

da comunidade para atuar na qualidade de vida. Exige, portanto, uma ca-

pacitação para controle desse processo.

O curso lato sensu envolverá formação e educação visando à produção 

cognitiva de tecnologia social a partir de dois objetivos:

1. trabalhar códigos técnicos e padrões na resolução dos MPAL me-

diante processos participativos descentralizados com grupos so-

ciais, inicialmente em sete territórios no DF;

34 Professor Ricardo Toledo Neder (FUP-UnB), professora Liza Maria Souza de Andrade (FAU-
-UnB), professora Raquel Moraes (FE-UnB), professora Flaviane Canavesi (FAV-UnB), profes-
sora Aldira Dominguez (FS-UnB) e professor Perci Coelho, do Instituto de Ciências Humanas 
(IH-UnB).

35 Vinculados ao projeto do Edital nº 36/2018 do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações (MCTIC) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) – Tecnologia 
Social.
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2. implantar metodologia que leve em conta novas linguagens para 

expressar a política cognitiva – popular, comunitária e identitá-

ria – de lideranças comunitárias e de movimentos sociais, a fim de 

ampliar a compreensão e reflexão diante das barreiras disciplinares, 

educacionais e escolares.  

O especialista será formado para atuar com MPAL e será intitulado “es-

pecialista em Adequação Sociotécnica Multiprofissional para Habitação, 

Trabalho, Agroecologia e Saúde no Território”. A essência dessa proposta 

ora apresentada consiste em uma nova modalidade de política de exten-

são que vincula extensão com a residência – tal como existente, mutatis  

mutandi, residências multiprofissionais em Saúde, em Arquitetura e 

Urbanismo, Agrária e outras hoje em expansão.

Trata-se de uma pós-graduação lato sensu (360 horas) em quatro se-

mestres, de caráter trans-multi-interdisciplinar com a visão de política 

pública universitária (oposta à da filantropia privada ou oficial) de agir na 

capacitação de protagonistas (homens e mulheres, sob recorte de gênero, 

etnia, geração etc.) nos territórios onde possam organizar planos de gestão 

social entrelaçados com políticas públicas e recursos de fundos públicos 

de estatais e orçamento de municípios, estados e União. Está estruturado 

em seis módulos em três semestres (com 60 horas cada), mais um semes-

tre com um módulo final de orientação de trabalho de conclusão de curso 

numa prática pedagógica e de planejamento escolar do tipo PEX – pesqui-

sa associada a ensino e integrada com extensão – sem cortes, de tal forma 

que não haverá separação entre aula e pesquisa, trabalhos individuais e 

trabalhos de grupos, com ênfase na integração presencial e a distância/

on-line. Haverá integração entre esses modos de operação das atividades 

em torno das temáticas Habitat, Campo & Cidade (HCC), Agrossistemas e 

Soberania Alimentar (AGSA), Saúde Ecossistêmica da Família (SEF), sob 

núcleo integrativo comum e transdisciplinar Trabalho associado & Design 

Social (TDS).

No contexto da pandemia, antes da implementação da residência, foi 

criado o curso de extensão “Fundamentos em CTS – Habitat, Agroecologia, 

Economia Solidária e Saúde Ecossistêmica”, dentro da disciplina Estudos 
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Especiais em Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade, do PPG-FAU da 

UnB (turma B), para formar uma base epistemológica transdisciplinar em 

tecnociência solidária para incluir a extensão universitária na pós-gra-

duação.36 O curso tem 70 pessoas inscritas, incluindo professores douto-

res da UnB, doutorandos, mestrandos, estudantes da graduação, agentes 

populares, técnicos de governo e membros de entidades ambientalistas e 

movimentos populares.

A universidade cidadã na construção da 
agenda urbana popular e participativa no 
macroplanejamento do território do DF:  
o Núcleo DF Metropolitano do BrCidades

O Forproex, na Carta de Florianópolis, preconiza estratégias de mobilização 

social a partir do aprofundamento da interlocução com as comunidades e 

do desenvolvimento de metodologias participativas desencadeadoras de 

maior protagonismo dos movimentos sociais organizados e segmentos 

sociais na construção das políticas de extensão e defesa das instituições 

de pesquisa e ensino superior, estimulando a realização de fóruns sociais 

simultâneos em todos os territórios. 

No âmbito das relações intersetoriais e interinstitucionais, da rela-

ção universidade-sociedade e da universidade cidadã, a Coordenação de 

Extensão criou, junto à Direção da FAU, o Peac FAU Apoia o Núcleo DF 

Metropolitano do BrCidades37 para contribuir na construção coletiva da 

Agenda Urbana para o DF metropolitano. Esse Peac atua junto a outros pes-

quisadores da UnB, movimentos sociais, técnicos de governo, estudantes 

36 Trata-se de uma parceria do NPCTS/Ceam/UnB e professores da FAU, do PPG-FAU, da FUP, 
da FAV, do CDS, da Faculdade de Ceilândia (FCE), da FE e do IH. Conta com a parceria da 
Nucleação da RAU+E UFBA/UnB, do Projeto Brasil Cidades, do MST e da Rede Moradia-As-
sessoria. Ver: https://www.youtube.com/channel/UCZfSV_l4L5nXnbQzzcFvKgQ/featured.

37 Professores da FAU, Liza Andrade, Vânia Loureiro, Maribel Aliága, Patrícia Gomes, Cristiane 
Guinancio, Benny Schvarsberg, Carolina Pescatori, alguns professores de outros departa-
mentos da UnB e discentes do PPG-FAU.
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e sociedade em geral com reuniões mensais na Casa da Cultura da América 

Latina (CAL)38 da UnB. A CAL foi escolhida por se localizar na região central 

de Brasília, região mais democrática da cidade para haver uma aproxima-

ção com os movimentos populares, inclusive com lideranças de coletivos 

ligados à população em situação de rua. 

Foram organizados três fóruns do Núcleo DF Metropolitano do 

BrCidades (Figuras 5, 6 e 7), dois deles na Semana Universitária, trazendo 

palestrantes importantes com recursos proporcionados pela FAU, como o 

ex-secretário de Habitação de São Paulo João Whitaker, o ex-secretário 

de Cultura de São Paulo e professor da USP Nabil Bonduki, a secretária de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação de Belo Horizonte Maria Caldas, o 

secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF Mateus Leandro 

de Oliveira e o ex-secretário Thiago Teixeira de Andrade. Os eventos pos-

sibilitaram criar articulações e conexões importantes frente à renovação 

do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), que teve início no 

ano de 2020.

Figuras 5, 6 e 7 – I, II e III Fórum do Núcleo DF Metropolitano do BrCidades, organizados com apoio da 
Coordenação da Extensão da FAU-UnB, da Direção da FAU-UnB, do Decanato de Extensão e da CAL39

Fonte: Projeto de Extensão da FAU-UnB.

38 A CAL se localiza no Setor Comercial Sul, quadra 4, Edifício Anápolis, Brasília. 

39 Créditos das Figura 5, 6 e 7: Karen Mendes, Juliette Lenoir e Thaís Valle, respectivamente..
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É importante contextualizar que, no período entre 2017 e 2019, a 

Comissão de Políticas Urbanas do IAB-DF, coordenada pela professora 

Carolina Pescatori, da FAU-UnB, teve como compromisso contribuir com 

o debate público da dimensão urbana de Brasília, em especial sob a ótica 

da ampliação do direito à cidade. Nesse sentido, foram organizados vá-

rios eventos, como palestras, debates e reuniões abertas, sempre contando 

com a colaboração de vários professores40 da FAU-UnB. Todos os eventos 

serviram para a construção coletiva das pautas urbanas a serem defendi-

das pelo IAB nas mais diversas instâncias em que o instituto tem partici-

pação, bem como na mídia e nas audiências públicas. 

O produto mais relevante da Comissão de Políticas Urbanas foi a Carta 

aberta à sociedade de Brasília: por uma política urbana democrática, redis-

tributiva e inclusiva, elaborada em parceria com outros coletivos, como a 

Agenda POP, e entregue a candidatos aos cargos de deputados distritais no 

DF nas eleições de 2018. Entre os candidatos que assinaram a carta, foram 

eleitos o deputado Flávio Felix, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

e a deputada Arlete Sampaio, do Partido dos Trabalhadores (PT). Outro 

importante movimento que foi construído no período anterior às eleições 

foi a Agenda Popular do Território, que fortaleceu a construção da rede so-

ciotécnica do BrCidades. 

A partir das eleições de 2018, o Núcleo DF Metropolitano do BrCidades, 

composto por mais de 40 entidades – movimentos sociais, profissio-

nais, técnicos de governo, coletivos e universidades –, elaborou a Agenda 

Urbana Popular Participativa para o DF. As reuniões ocorriam toda última 

terça-feira do mês, entre 19h e 22h, no auditório da CAL – atualmente, de-

vido à pandemia, as reuniões ocorrem nas plataformas digitais. Seis eixos 

foram destacados ao longo de oficinas temáticas durante o ano 2019, do 

que resultou uma compilação de artigos norteadores. Os eixos são: 

1. “Lutas urbanas, movimentos sociais, mulheres, negritude e 

LGBTI’s”;

40 Alguns professores participantes: Liza Andrade, Luciana Saboia, Benny Schvarsberg, José 
Manoel Sánchez, entre outros.
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2.  “Direito à moradia, direito à cidade, Athis”; 

3.  “Direito à mobilidade e uso do solo”; 

4.  “Saneamento, saúde e meio ambiente, campo/cidade, agroecologia 

e alimentação”; 

5.  “Política de cultura, patrimônio, arte e educação – infância e juven-

tude”; e 

6.  “Economia, justiça urbana, terra e classes sociais”. 

O sétimo eixo nasceu em decorrência de ações de novos participantes do 

Br Cidades: “População em situação de rua e em ocupações transitórias”. 

Na conjuntura da pandemia, o Núcleo DF do Br Cidades optou por orga-

nizar os seus encontros mensais de forma virtual, ressaltando que o acesso 

à tecnologia e à internet não é universal, mas é um caminho possível de 

mobilização no momento. Considerando a importância da rede BrCidades, 

o Seminário Virtual Limiaridade: Processos e Práticas em Arquitetura e 

Urbanismo, evento preparatório ao VI Enanparq, abriu uma mesa especial 

de discussão intitulada “BrCidades, novo projeto para cidades brasileiras: 

táticas e experimentações cidadãs”. Os membros da mesa foram escolhi-

dos cuidadosamente para debater sobre o momento de pandemia, que une 

a área da atenção primária à saúde ao planejamento urbano e ao plane-

jamento espacial da arquitetura e às infraestruturas. Na sequência, o III 

Fórum do Núcleo DF Metropolitano foi pensado no formato de sete even-

tos até o início do ano 2021, correspondendo aos sete eixos temáticos do 

Núcleo DF, propondo trazer uma contribuição na Agenda Urbana para os 

planos do território em tempos de pandemia. 

O tema dos planos do território em tempo de pandemia responde à 

agenda distrital atual em que o PDOT, em processo de revisão desde 2020, 

se insere. Sendo a participação um componente essencial para a formu-

lação das diretrizes de planejamento, decidimos trazer esse tema para a 

discussão em cada um dos eixos do núcleo. O PDOT consiste no instru-

mento básico das políticas de ordenamento territorial de expansão e de-

senvolvimento urbano que orientará o desenvolvimento e crescimento 
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do DF para os próximos dez anos, entre 2020 e 2030. O projeto de revisão 

do plano foi dividido em dois eixos transversais: 1. Territórios resilientes 

e 2. Participação social e governança”; e seis eixos temáticos: 1. Gestão 

Social da Terra; 2. Desenvolvimento econômico sustentável e centrali-

dades; 3. Meio ambiente e infraestrutura; 4. Ruralidades; 5. Mobilidade; e  

6. Habitação e regularização.

O objetivo do III Fórum41 foi detalhar os objetivos norteadores e as 

táticas da Agenda Urbana do Núcleo DF Metropolitano elaboradas con-

juntamente por movimentos populares, juventude, população negra, en-

tidades profissionais, técnicos de governo, coletivos LGBTI e de gênero, 

bem como por professores e pesquisadores das universidades nas reuniões 

para fornecer subsídios aos técnicos e aos parlamentares na construção de 

um projeto para o território do DF mais justo, solidário, economicamen-

te dinâmico e ambientalmente sustentável e resiliente. As discussões se 

voltaram para o macroplanejamento do território do DF com a finalidade 

de gerar táticas importantes para a revisão do plano diretor. No DF, atual-

mente, há 508 ocupações informais, em zonas urbanas e rurais, que não 

estão no mapa do PDOT de 2009 como Aris ou Áreas de Regularização de 

Interesse Específico (Arines). Um mapa com essas novas áreas foi apre-

sentado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

(Seduh) no II Fórum do Núcleo DF Metropolitano do BrCidades, na Semana 

Universitária 2019 da FAU-UnB. Como o projeto de lei do PDOT do DF só 

deve ser enviado à Câmara Legislativa em 2022, o governo do DF elaborou 

um projeto de lei complementar para incluir 50 mil famílias no PDOT.

A demanda por projetos de regularização fundiária está aumentando 

– não só para as classes sociais de renda mais baixa – em consequência 

da Lei nº 13.645/2017, que, diante de toda polêmica envolvida na alteração 

de diversas leis relacionadas, desconsidera a política urbana vigente com 

a dispensa de provisão da infraestrutura por parte do poder público e ten-

dência ao favorecimento da grilagem de terras do território urbano do DF. 

41 As coordenações temáticas foram divididas em sete lives temáticas, compostas por duas 
mesas, cada uma de 90 minutos e com três apresentadores, um debatedor e um relator, tota-
lizando 3h15 de evento. Foram 15 minutos para cada apresentação e 30 minutos de debates/
respostas às perguntas. 
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Assim, é importante criar mecanismos para impedir o avanço da expulsão 

das classes econômicas mais baixas para áreas ainda mais periféricas, bem 

como da efetivação do urbanismo neoliberal e do capital fictício aos deten-

tores da especulação imobiliária na cidade.

Considerações finais 

Este capítulo procurou demonstrar a importância da “quadríade” ensino-

-pesquisa-extensão-gestão para promover a universidade cidadã nos ter-

ritórios do DF e entorno por meio das experiências acumuladas na gestão 

da extensão, na coordenação e na CEX, bem como nos Peacs, no nível da 

faculdade e no nível dos projetos que envolvem nosso grupo de pesquisa. 

Procuramos traçar uma trajetória dos últimos quatro anos com base nas 

cinco dimensões de avaliação que caracterizam a extensão universitária: 

1.  política de gestão;

2.  infraestrutura; 

3.  plano acadêmico;

4.  relação universidade-sociedade; e 

5.  produção acadêmica. 

Observamos que a política de gestão é a base da pirâmide: sem estra-

tégias ou táticas para promover a extensão nas unidades acadêmicas, será 

difícil avançar na inserção curricular. É importante articular as coordena-

ções acadêmicas de graduação e pós-graduação e incentivar a integração 

de projetos e programas, bem como a produção de eventos que envolvam 

todos os discentes. Sem envolver os grupos de pesquisa, os Peacs não con-

seguem sobreviver, devido às demandas excessivas e burocráticas nos 

programas de pós-graduação. A infraestutura para apoio técnico-admi-

nistrativo em cada unidade ainda é o gargalo para a política de gestão, com 

um número limitado de funcionários que preferem atuar diretamente nos 

processos burocráticos da política acadêmica, sem atuar nos inúmeros 
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processos da extensão, o que acaba sobrecarregando os professores e 

coordenadores de extensão.

Os planos acadêmicos devem valorizar as estratégias para a inserção 

social nos programas, que representa a dimensão da universidade-so-

ciedade, incluindo desde a organização de eventos no formato de fóruns 

sociais às ações de extensão nos territórios. Na dimensão da produção 

acadêmica, a Capes e as coordenações dos programas de pós-graduação 

devem considerar nas pontuações do Relatório Sucupira cada vez mais os 

projetos de extensão e as produções técnicas na forma de tecnologia social 

e assessorias técnicas, bem como o fortalecimento de redes sociotécnicas, 

como o BrCidades, e estimular a ecologias de saberes na produção do co-

nhecimento.
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1 Este texto é uma versão revisada do trabalho intitulado “Habitação social como urbanismo: 
proposta pedagógica para um mestrado profissional em Desenho Urbano”, publicado em 
2016 na revista Arquitextos, do portal Vitruvius.
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Fundamentação teórica: workshop 
internacional como referência

O ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil – especialmente de projeto 

– tem apresentado uma série de deficiências que parece contribuir para 

a baixa qualidade dos espaços urbanos produzidos no país. Entre outras 

razões, podemos destacar a dificuldade de introduzir uma pedagogia pro-

jetual que conjugue teoria e prática e que estimule a produção e sistemati-

zação do conhecimento gerado pela reflexão da própria prática projetiva. 

(SCHON, 1987) Para mudança desse cenário, julgamos que é preciso de-

senvolver novas abordagens pedagógicas referentes ao ensino e apren-

dizado do projeto, considerando estratégias alternativas que sejam mais 

coerentes com a complexidade da cidade contemporânea.

Como apontam Lara e Marques (2003), a base pedagógica dos modelos 

de ensino de projeto tradicionalmente aceitos nas escolas de arquitetura 

no Brasil tem permanecido a mesma, e muito pouco esforço tem sido feito 

no sentido de adaptá-la às novas perspectivas de cidade. Diante da dificul-

dade encontrada pelos profissionais – sejam os que atuam no mercado ou 

no meio acadêmico – para sistematizar o conhecimento produzido através 

de uma prática reflexiva, a maneira de ensinar, aprender e, consequente-

mente, projetar não tem sofrido grandes transformações nas últimas dé-

cadas. Este capítulo pretende argumentar que uma revisão crítica dessas 

abordagens de ensino na área do projeto pode atuar como um importante 

agente transformador da prática profissional, de modo que os arquitetos- 

-urbanistas possam enfrentar com mais competência os desafios surgidos 

a partir dessa nova realidade.

A articulação entre o ensino de projeto e a prática profissional já foi con-

solidada através dos conhecidos ateliês de projetos. Fundamentados nas 

disciplinas práticas criadas ainda no século XIX pela École des Beaux-Arts, 

esses ateliês se propõem a reproduzir o ambiente de um escritório de arqui-

tetura, onde os alunos supostamente aprendem o ofício de projetar por meio 

da própria prática projetual. Essas disciplinas realmente assumiram grande 

relevância curricular nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e 

têm, de fato, protagonizado o processo de aprendizagem de projeto. 
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Nos últimos anos, no entanto, a eficácia das metodologias de ensino 

aplicadas nesses ateliês tem sido bastante questionada. Na maioria das es-

colas brasileiras, o conteúdo dessas disciplinas se restringe à simples si-

mulação da prática profissional, em que são dados ao aluno um terreno e 

um programa fictício, e cobra-se dele a realização de um projeto. Em mui-

tos casos, o papel do professor se limita a acompanhar o aluno, criticando 

o desenvolvimento de sua proposta e ajudando-o a encontrar as suas pró-

prias soluções.

Essa postura pedagógica, como afirma Mahfuz (2009), parte do prin-

cípio, nem sempre correto, de que o aluno já traz consigo um conhecimen-

to intuitivo adquirido antes mesmo de iniciar a sua formação profissional 

e de que, a partir dessa base empírica, ele pode aprender a projetar atra-

vés da sua própria prática, devidamente supervisionada pelo seu profes-

sor-tutor. Considerando que a grande maioria dos estudantes não possui 

qualquer fundamentação teórica ou prática quando começa o curso, essa 

estratégia só tem surtido efeito com os alunos dotados de especial talento. 

Por terem uma percepção espacial e estética mais apurada, esses alunos 

conseguem desenvolver a sua própria maneira de projetar, cabendo aos 

outros a frustação de se sentirem excluídos e desprovidos do talento ne-

cessário para aprender o ofício.

Essa leitura equivocada vem há décadas consolidando uma premissa 

perigosa e extremamente nociva à pedagogia projetual: a ideia de que não 

se ensina a projetar, apesar de ser possível aprender. Nesse caso, o papel 

do professor de projeto se restringiria apenas a identificar e orientar os 

alunos mais talentosos a desenvolverem o seu próprio aprendizado. Sem 

negar a importância do talento em qualquer atividade criativa – que é, sem 

dúvida, o caso de projetar –, essa premissa simplesmente anula a possibi-

lidade e até mesmo a necessidade do desenvolvimento de uma pedagogia 

projetual. Essa postura cética diante do ensino do projeto certamente con-

tribuiu para a estagnação da sua base pedagógica.

Além das fragilidades metodológicas encontradas no ensino do proje-

to, vale destacar também que essas disciplinas práticas ainda podem ser 

consideradas exclusividades dos cursos de graduação. Apesar de a inserção 



333Projeto e extensão

desse tipo de disciplina na pós-graduação estar sendo bastante discutida 

em encontros acadêmicos mais recentes – principalmente após 2003, com 

o surgimento dos Seminários Projetar –, o ensino da prática projetual, 

com raras exceções, tem se restringido aos programas de graduação.

No entanto, algumas tentativas isoladas e desvinculadas da estrutura 

curricular estão ocorrendo, de forma cada vez mais frequente, nos progra-

mas de pós-graduação. Geralmente, essas atividades são desenvolvidas no 

formato de workshop e consistem, em média, em duas semanas de intenso 

exercício projetual. Sempre em parceria com instituições acadêmicas in-

ternacionais, trabalhando com casos reais e envolvendo agentes públicos 

e privados relacionados com o tema, o objetivo desses workshops é expor o 

estudante às pressões e complexidades de um projeto urbano real.

O formato e a intensidade dessa atividade acadêmica oferecem um am-

biente adequado para testar conceitos e estratégias projetuais de arquite-

tura e urbanismo, explorando o papel do desenho como uma maneira de 

pesquisar ao invés de apenas ilustrar propostas finalizadas. O argumento 

é que a produção de desenhos rápidos e intuitivos, em forma de croquis 

e diagramas, devidamente acompanhada de uma reflexão crítico-propo-

sitiva, pode ser um importante instrumento de investigação e pesquisa, 

capaz de testar tanto ideias gerais como hipóteses mais específicas. 

A desmistificação do desenho como manifestação de soluções precisas 

e definitivas, concebidas após muito trabalho e a plena compreensão con-

textual do estudo de caso, parece ser fundamental na pedagogia proposta 

por esses workshops. Por outro lado, há um reconhecimento explícito do 

desenho como um dos principais protagonistas da ação projetual. Na ver-

dade, é exatamente esse falso paradoxo de valorizar o desenho através da 

sua aparente desvalorização – não supervalorizando a sua importância – 

que estrutura a abordagem pedagógica desses workshops.

De certa maneira, esse modelo de workshop pode ser considerado uma 

espécie de ateliê intensivo de projetos. Entretanto, três características 

importantes o diferenciam do ateliê tradicional: ele é uma atividade mul-

tidisciplinar, colaborativa e contextual. É uma atividade multidiscipli-

nar porque eles sempre lidam com a escala urbana, que exige uma ampla 
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gama de conhecimentos profissionais específicos. É uma atividade cola-

borativa porque, além de os trabalhos serem realizados coletivamente, os  

workshops geralmente resultam de parcerias entre instituições acadêmicas 

internacionais, fornecendo um ambiente rico para intercâmbios culturais 

e pedagógicos. Também é uma atividade contextual porque sempre traba-

lham com problemas urbanos reais, envolvendo todos os players relacio-

nados ao tema e à área de estudo.

Neste capítulo, sugerimos que esse modelo de workshop seja desenvol-

vido e adaptado às demandas de um curso de pós-graduação stricto sensu. 

Mais especificamente, pretendemos oferecer subsídios pedagógicos para 

a formatação de um Mestrado Profissional (MP) em Desenho Urbano com 

ênfase em Habitação Social, visando capacitar técnicos envolvidos na ela-

boração e avaliação de projetos urbanos que tenham como mote o uso 

habitacional. Para testar essa possibilidade e entender melhor as impli-

cações didáticas e práticas desse exercício acadêmico, o Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo (DAU) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), em parceria com a Architectural Association School of Architecture 

(AA School), realizou uma série de três workshops que teve como temática 

a habitação social.

Os workshops AA/UFPE como estudos de 
caso

Como sugerido neste capítulo, uma nova forma de ensino de projeto vem 

sendo empiricamente desenvolvida em algumas escolas de arquitetura e 

urbanismo. Uma pedagogia que compreende uma abordagem experimenta-

lista, que valoriza mais o processo projetual do que o produto final. Esse mo-

delo tem sido adotado em várias instituições internacionais de ensino, tendo 

como uma das experiências mais conhecidas a da AA School, em Londres. 

A AA School conta com mais de dez programas de pós-graduação, 

que exploram atividades desenvolvidas em estúdio e procuram enfati-

zar a criatividade e a inovação como referências para a produção proje-

tual. Entre esses programas, um dos mais consolidados é o Housing and 
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Urbanism Programme (H&U/AA), que investiga questões práticas e teóri-

cas em torno do desenho urbano e das estratégias espaciais, tendo sempre 

como âncora o tema da habitação social. A questão da habitação é recor-

rente no programa, não só como reflexão crítica sobre questões referentes 

à identidade cultural, mas também – e principalmente – como elemento 

estratégico na elaboração de propostas urbanas.

Dentro da sua estrutura curricular, o programa realiza workshops na 

Inglaterra e no exterior, onde esses temas são abordados em situações de 

projetos reais, colaborando com as partes interessadas e envolvendo o po-

der público local. Os encontros têm duração de duas semanas e agregam 

alunos e professores da AA School e das instituições acadêmicas parcei-

ras. Essa atividade tem se mostrado relevante tanto pelas suas implicações 

práticas, através de interferências positivas na dinâmica urbana das áreas 

de estudo, quanto, do ponto de vista didático, pelo desenvolvimento de 

uma nova pedagogia projetual.

Nos últimos anos, três desses workshops foram realizados na cidade do 

Recife – em 2013, 2014 e 2015 –, como resultados de uma parceria entre 

o H&U/AA e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano 

(MDU) da UFPE. Cada workshop contou com a participação de mais de 60 

estudantes – sendo metade do H&U e metade do MDU –, distribuídos em 

quatro grupos de trabalho, com cada equipe sendo acompanhada por dois 

professores-tutores de cada escola. Além de se apresentar como uma coo-

peração acadêmica entre os dois programas de pós-graduação, a parceria 

recebeu também o apoio – e teve a participação direta de técnicos – do 

Ministério das Cidades, do Governo de Pernambuco e das prefeituras do 

Recife e Jaboatão. 

Os workshops foram desenvolvidos através de exercícios de projeto 

e pesquisa que visaram testar estratégias espaciais alternativas a serem 

aplicadas em projetos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida 

(MCMV). Os trabalhos exploraram, sobretudo, o papel da habitação social 

como um componente básico na produção de cidades, bem como a possibi-

lidade de o desenho urbano colaborar com a sua inserção no tecido urbano 

já consolidado. Os eventos provocaram uma grande discussão teórica na 
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cidade e apresentaram resultados que suscitaram desdobramentos con-

cretos. No momento, as instituições públicas envolvidas no processo es-

tão juntas, dando continuidade à experiência através da formatação de um 

projeto modelo baseado em propostas elaboradas nos workshops.

A intenção deste capítulo não é discutir essas propostas, mas sim re-

fletir sobre como esse tipo de colaboração internacional pode contribuir 

para melhorar a pedagogia projetual e fundamentar um MP em Desenho 

Urbano.2 É importante salientar que, apesar de cada workshop ter produ-

zido quatro propostas bem diferentes para a mesma área – e de que os 

workshops estudaram três áreas distintas, gerando, assim, um total de 12 

propostas diferentes –, uma certa similaridade conceitual foi identificada 

nas soluções. De modo geral, todos os trabalhos negaram a ideia de que um 

programa de habitação social se restrinja à construção de casas e questio-

naram as articulações espaciais e territoriais resultantes do MCMV.

Os resultados dos três workshops indicaram que, apesar de o discurso 

oficial do MCMV ser supostamente fundamentado na noção de que habita-

ção social e comunidade devem estar sempre conectadas e, portanto, de-

veriam ser abordadas como uma entidade única, os arranjos institucionais 

do programa têm produzido projetos genéricos, que desconsideram as ca-

racterísticas e demandas locais. O programa foi criticado por não explorar 

o potencial do desenho urbano como transformador das relações sociais 

e econômicas no território, o que foi claramente revelado nos workshops 

na medida em que os conjuntos residenciais analisados eram empreen-

dimentos monofuncionais, periféricos e, geralmente, desconectados do 

mercado e dos serviços das cidades.

As propostas produzidas nos workshops reforçaram os vínculos so-

ciais e econômicos das comunidades sem deslocá-las das áreas centrais. 

Várias estratégias espaciais foram testadas, questionando a padronização 

atual dos projetos gerados pelo MCMV e usando a política habitacional 

para alcançar mudanças sociais através do fortalecimento de atividades 

2 Os resultados dos workshops foram publicados em três volumes – um para cada workshop. 
Nos livros, todas as propostas, com seus respectivos desenhos, diagramas e justificativas, 
são apresentadas e discutidas. A publicação referente ao primeiro workshop pode ser aces-
sada através dos sites do MDU/UFPE e H&U/AA.
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econômicas informais já existentes nas áreas. Todas as equipes emba-

saram as suas propostas espaciais enfatizando as atividades econômicas 

preexistentes e o potencial de novos arranjos produtivos, com o objetivo 

de aumentar a produtividade dos territórios e fornecer soluções mais viá-

veis e sustentáveis. 

Diretrizes pedagógicas: sete pontos  
de referência

Diante desse novo panorama de ensino de projeto pautado em uma abor-

dagem investigativa em que o processo projetual é posto em evidência 

através da prática intensiva em estúdio, consideramos que o modelo de 

workshop brevemente exposto aqui é uma referência metodológica funda-

mental para a constituição do MP. Nesse sentido, elencamos algumas di-

retrizes pedagógicas que fundamentam o curso ora proposto, assim como 

apresentamos o conceito geral que norteia a sua proposta metodológica.

Como conceito geral do mestrado, é adotado o mesmo que estrutura o 

H&U e que fundamentou a série de três workshops que o programa realizou 

em parceria com o MDU. Esse conceito, chamado de Housing as Urbanism 

(habitação social como urbanismo), parte da simples premissa de que o 

uso residencial, de uma forma geral, e a habitação social, particularmente, 

são os componentes mais importantes na produção espacial das cidades. 

Assim sendo, a habitação social deveria ser vista como âncora de qual-

quer projeto urbano, seja ele destinado à área de conservação, renovação 

ou expansão urbana, inclusive assumindo papéis distintos e apresentando 

características diversas referentes a densidade, programa, tipologia e pú-

blico-alvo.

Vale salientar que esse conceito não é exatamente uma novidade no 

Brasil, visto que ele fundamentou vários programas habitacionais alter-

nativos – especialmente os programas de upgrading de favelas, como o 

Favela Bairro – e quase toda a produção acadêmica abordou essa temática 

entre o fim do Banco Nacional da Habitação (BNH) e o início do MCMV. 

Entretanto, essa produção prática e teórica se deu de forma pontual e 
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desarticulada, sem porte para o enfrentamento do déficit habitacional no 

país. Além disso, a sistematização do conhecimento gerado por essa pro-

dução deixou a desejar – pelo menos no que diz respeito às questões pro-

jetuais, que não foram consideradas na formulação do programa MCMV.

Com a definição desse conceito, no qual o programa habitacional assu-

me o protagonismo da cidade em seus projetos – retirando o foco da habi-

tação propriamente dita –, apresentamos sete diretrizes pedagógicas para 

a fundamentação metodológica do mestrado. Como dito anteriormente, as 

diretrizes foram concebidas a partir de algumas particularidades da didá-

tica proposta por esses workshops, extraídas ao longo dos três eventos rea-

lizados pela parceria H&U/MDU. Essas características foram consideradas 

relevantes para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos workshops 

e foram identificadas através da observação comparativa, que teve como 

espelho as atividades desenvolvidas nos tradicionais ateliês de projeto. 

Design studio: o exercício do projeto como eixo condutor

O MP terá como eixo condutor o projeto de arquitetura e urbanismo, estru-

turando e integrando todas as demais disciplinas do curso. Assim como nos 

workshops, o exercício projetual será a atividade síntese do mestrado, em 

que todo o conhecimento teórico-conceitual adquirido ao longo do curso 

será aplicado, refletido e testado na prática. As outras disciplinas atuarão 

de forma complementar, definindo os seus conteúdos, níveis de aprofun-

damento e timing de apresentação e discussão de acordo com as deman-

das surgidas no próprio exercício projetual. Dessa forma, o mestrado terá 

uma estrutura curricular flexível, constituído de disciplinas teóricas com 

conteúdos predefinidos, mas que serão transmitidos através de aulas pre-

paradas especialmente para responder a demandas específicas referentes 

aos estudos de caso em andamento.

É importante que a integração do exercício prático com o suporte teó-

rico ocorra também de forma física, com todas as atividades sendo rea-

lizadas no mesmo espaço de trabalho. O lócus para o desenvolvimento 

das atividades será o design studio, espaço que se assemelha ao ateliê de 
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projetos, mas que está sendo repensado diante dessa pedagogia projetual 

proposta pelos workshops. A ideia é reproduzir esse ambiente de trabalho 

que, apesar de parecer caótico, possui uma cultura de métodos e sistemas 

conduzida pelo professor-tutor e que se caracteriza pelo estímulo à criati-

vidade, colaboração interdisciplinar, análise crítica, comunicação rápida e 

o estudo de temas reais com ampla relevância social. (WANG, 2010)

Projeto/pesquisa: o foco no processo projetual

Seguindo a mesma proposta pedagógica dos workshops, o MP também não 

abordará o ensino de projetos acabados e rígidos, mas sim o desenvol-

vimento de um raciocínio espacial aberto e flexível, visando estabelecer 

argumentos consistentes relacionados a como projetar habitação social 

num determinado contexto urbano. Em vez de ter como foco investigativo 

o produto final, o curso se apresentará como uma plataforma de pesquisas 

em andamento, em que estratégias espaciais serão propostas, testadas e 

aprovadas ou descartadas, sempre tendo como objetivos principais a aná-

lise e o entendimento do processo projetual.

Essa pedagogia projetual tem como fundamentação teórica um concei-

to que vem sendo chamado de Research by Design e que ainda se encontra 

em fase de desenvolvimento nos principais programas internacionais de 

pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Trata-se da ideia de explorar 

o papel da ação projetiva – na falta de um termo melhor para expressar o 

sentido exato de designing – como forma de pesquisa, em que o desenho 

é visto mais como uma maneira de pensar do que como um instrumento 

de representação gráfica. Nesse sentido, o aluno precisa desenhar o pro-

blema, o argumento e as hipóteses do seu projeto/pesquisa, assim como 

os principais resultados encontrados. Ao assumir o próprio projeto como 

instrumento de pesquisa, valorizando mais o seu processo do que o resul-

tado, o curso pretende estimular uma prática reflexiva que possa conduzir 

o aluno ao autodesenvolvimento profissional. (SCHON, 1987)
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Desenho urbano: a interface entre as escalas arquitetônica e 
urbana

Diferentemente dos tradicionais ateliês de projetos, em que o foco do 

exercício projetual é, em geral, a escala arquitetônica – a escala urbana 

normalmente é tratada separadamente nas disciplinas de caráter mais 

teórico –, o design studio constituído por esse modelo de workshop traba-

lha de forma paralela as duas escalas de intervenções. Os alunos recebem 

uma determinada condição urbana e um tema projetual específico – no 

caso referente a este estudo, é a habitação social – e pede-se que eles de-

senvolvam uma espécie de urbanismo arquitetônico (desenho urbano) em 

que questões tipológicas das edificações propostas se relacionam com a 

morfologia urbana (resultante e preexistente), explorando diferentes ce-

nários programáticos. Isso significa abordar o tema nas diversas escalas 

da cidade simultaneamente e testar tanto conceitos urbanos estudados 

como estratégias espaciais propostas em todas essas escalas.

Considerando a pertinência dessa abordagem à temática específica do 

curso, o mestrado pretende adotá-la em todas as instâncias. A flexibiliza-

ção da escala não estará presente apenas nas atividades práticas realizadas 

no exercício projetual, mas também no conteúdo e na didática das disci-

plinas teóricas, assim como no desenvolvimento do trabalho de conclusão 

do curso. O caráter experimental e investigativo do mestrado – como já 

dito, mais interessado no processo do que no produto final – permitirá 

que o foco da pesquisa individual parta tanto da arquitetura quanto do ur-

banismo. Porém, em ambos os casos, o trabalho terá que abordar as duas 

escalas de forma simultânea, demonstrando o claro entendimento das re-

lações intrínsecas entre habitação social e cidade. 

Leitura multidisciplinar: o protagonismo da cidade no 
projeto habitacional

Inspirado no modelo pedagógico dos workshops, o mestrado também as-

sumirá a cidade como protagonista no processo de pesquisa e terá sempre 

como premissa a relevância da escala urbana nos estudos e formulações 
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de projetos habitacionais. Para tal, é preciso que o curso seja estruturado 

numa fundamentação teórica diversificada e multidisciplinar, refletindo a 

complexidade cada vez maior da cidade contemporânea. 

Nesse aspecto, nota-se também uma diferença importante entre o ate-

liê de projetos e o design studio: enquanto no primeiro modelo os partici-

pantes são exclusivamente estudantes de arquitetura – naturalmente, por 

ser uma disciplina ministrada, na maioria das vezes, nos cursos de gra-

duação –, o último é composto por alunos com várias formações profis-

sionais. A diversidade de leituras encontrada nos workshops permite uma 

sobreposição de conhecimentos específicos interessante e bastante favo-

rável para o processo de aprendizagem do projeto habitacional.

Essa abordagem multidisciplinar implica algumas questões didáticas 

e práticas, como, por exemplo, a necessidade de o mestrado oferecer dois 

cursos que, apesar de terem a mesma estrutura curricular, desenvolve-

rão processos de pesquisa distintos. Assim como no H&U, em que os es-

tudantes podem seguir o Master of Arts (MA) ou o Master of Architecture 

(MArch) Courses, o MP oferecerá o MP Dissertação, para alunos com qual-

quer formação profissional, e o MP Projeto, somente para os graduados 

em Arquitetura e Urbanismo. Os dois cursos serão constituídos pelas mes-

mas atividades acadêmicas – aulas, palestras, seminários e workshops – 

durante dois semestres. Ao final desse período, os alunos vinculados ao 

MP Dissertação concluirão o mestrado através da realização de um tra-

balho teórico-crítico em forma de dissertação; enquanto os vinculados ao 

MP Projeto terão mais um semestre de curso dedicado ao desenvolvimento 

do trabalho final, que será apresentado em formato de projeto/pesquisa. 

Entretanto, é importante enfatizar que, em ambos os casos, o eixo condu-

tor da pesquisa será sempre o projeto.

Estudo de caso: tema real com relevância social

Como já exposto aqui, o modelo de design studio adotado nesses workshops 

internacionais, de certa forma, lembra os ateliês de projetos dos cursos de 

graduação. Porém, uma das características que mais o diferencia desses 
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ateliês é a sua contextualização. O design studio sempre trabalha com si-

tuações reais, envolvendo as partes interessadas nos casos e com temas 

de clara relevância social, que possam impactar positivamente a dinâmica 

urbana do local. O fato de o exercício projetual colocar o aluno diante dos 

conflitos de uma situação urbana real parece exercer uma função impor-

tante na pedagogia proposta. Ao ser exposto a pressões de um problema 

existente na cidade, o aluno ganha motivação extra, entendimento ho-

lístico do tema pesquisado e uma intensa percepção do poder do desenho 

urbano para melhorar – ou até mesmo piorar – as condições sociais e eco-

nômicas do espaço urbano.

Assim sendo, o mestrado apresentará estudos de casos diferentes a 

cada edição do curso, que serão definidos em função da sua relevância so-

cial, da pertinência com o tema habitacional e do seu grau de exposição 

pública no momento da escolha. A ideia é trabalhar em áreas que estejam 

sendo discutidas pela opinião pública em geral e pela comunidade local em 

particular, ainda que haja também interesse explícito do poder público em 

estudá-la. Essa condição é fundamental para envolver as diversas partes 

interessadas no caso específico, cumprindo, assim, o compromisso do 

mestrado de trabalhar situações urbanas reais. Vale salientar ainda que, 

com a área de estudo em evidência e o já citado apoio governamental, tor-

na-se mais fácil o acesso a estudos recentes e informações oficiais, favo-

recendo, assim, a estruturação de um banco de dados confiável, que dará 

mais consistência às propostas desenvolvidas no curso.

Essa abordagem contextual na escolha do tema aumenta significati-

vamente a possibilidade de um desdobramento do exercício acadêmico, já 

que a participação da comunidade local e do poder público no processo fa-

vorece a utilização das propostas para subsidiar projetos reais conduzidos 

pela prefeitura. Dessa forma, cresce também o potencial do mestrado de 

produzir resultados concretos e, assim como os workshops, interferir po-

sitivamente na dinâmica urbana das áreas de estudo.
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Caráter multicultural: a importância da colaboração 
internacional 

De todas as diretrizes aqui expostas, essa parece ser a mais difícil de ser 

adaptada à nossa realidade e, consequentemente, a mais complexa de ser 

implantada num curso de pós-graduação no país. Como manifestado nos 

workshops e nas demais atividades didáticas do H&U, o caráter internacio-

nal do exercício projetual representa uma parte importante do processo 

pedagógico. A integração entre professores e alunos formados por dife-

rentes escolas e culturas, trabalhando juntos no mesmo estudo de caso, 

permite um contraste interessante de abordagens pedagógicas, que tem 

provado ser muito útil para o ensino e aprendizado do projeto.

Tanto os workshops quanto as turmas do H&U contam com alunos de, em 

média, 10 a 12 nacionalidades diferentes. Essa diversidade cultural encon-

trada entre os estudantes também se apresenta no corpo docente e é consi-

derada uma característica particular da pós-graduação inglesa, que, assim 

como a norte-americana, atrai profissionais de várias partes do mundo. 

No caso específico da AA School, essa característica é ainda mais marcante, 

considerando que essa instituição apresenta desde sua origem uma propos-

ta de ensino independente e internacional e que, ao longo dos anos, se es-

tabeleceu como uma das escolas de arquitetura mais renomadas do mundo.

Para superar essa dificuldade, é necessário que o mestrado já seja con-

cebido em um ambiente de colaboração acadêmica internacional, esta-

belecendo desde o início parcerias com instituições de ensino de outros 

países. A ideia é que os workshops sejam utilizados como porta de entrada 

para essas parcerias, visto que um número cada vez maior de escolas de 

arquitetura tem adotado esse modelo de ensino como parte importante 

da sua pedagogia projetual. Além desses workshops, que estabelecerão o 

vínculo internacional de caráter mais prático, o curso promoverá ainda, 

a cada edição, um seminário internacional, visando a um intercâmbio de 

natureza mais teórica.

Com a consolidação das parcerias por meio da inclusão desses workshops 

e seminários na estrutura curricular do mestrado, o curso pretende inten-

sificar a cooperação acadêmica através de colaborações internacionais de 
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mais longo prazo, como a criação conjunta de grupos de pesquisa, equipes 

permanentes de articulação curricular, intercâmbio de alunos e profes-

sores e até mesmo a validação e chancela coletiva de títulos. Todas essas 

atividades têm como objetivos facilitar o monitoramento e intercâmbio de 

dados, sistematizar as metodologias de ensino e promover a troca de ex-

periências práticas e teóricas no campo do desenho urbano e da habitação 

social, contribuindo, assim, para divulgar a produção do curso no exterior 

e reforçar as suas conexões internacionais.

Visibilidade da produção: apresentações, exposições  
e publicações 

A última diretriz pedagógica enfatiza a visibilidade da produção acadêmica. 

Longe de ser um exercício narcisista ou publicitário, a importância da ex-

posição formal dessa produção é fundamentada no impacto que a exibição 

pública dos trabalhos exerce sobre o aluno durante a realização dos wor-

kshops. Essa exposição ocorre de três maneiras e em momentos distintos: 

nas apresentações públicas realizadas no final de cada evento, em que os 

alunos apresentam e discutem as suas propostas com a população; nas 

mostras dos projetos promovidas pelas escolas após os eventos, abertas 

ao público em geral; e nas publicações dos resultados através de catálogos 

de projetos, em que todas as propostas gráficas e seus respectivos argu-

mentos justificativos são apresentados em detalhes.

O objetivo dessa interação direta com a sociedade é expor os estudan-

tes às pressões e complexidades existentes na elaboração de um projeto 

urbano real, quando as propostas precisam ser apresentadas e defendi-

das diante de uma audiência diversificada e com interesses bem distintos, 

muitas vezes até mesmo conflitantes. Essa condição de enfrentamento 

público, mesmo que parcialmente simulada, faz com que eles se concen-

trem na construção de um argumento multidisciplinar desde o início do 

processo projetual. Dessa forma, o aluno faz uso do projeto para investigar 

conceitos procedentes das diferentes áreas do conhecimento referentes à 

questão urbana, estruturando com mais consistência a sua proposta de in-

tervenção.
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Na medida em que esse argumento vai sendo materializado através da 

formulação de estratégias espaciais, que são testadas e redesenhadas em 

pequenas apresentações internas na equipe e avaliadas em apresentações 

mais amplas, envolvendo todos os participantes do workshop, o aluno tem 

a oportunidade de desenvolver um raciocínio espacial argumentativo claro 

de como intervir nessa condição urbana específica. Esse processo também 

o ajuda a superar a falsa dicotomia da solução certa ou errada e, através 

da projeção de uma visão urbana desejada e própria para a área de estudo, 

passa a conceber e defender as suas propostas com mais segurança.

Assim, da mesma forma que os resultados dos três workshops foram 

discutidos com a sociedade através de apresentações, exposições e publi-

cações, o curso pretende promover várias atividades dirigidas à população. 

Além das atividades internacionais já mencionadas – workshop e seminá-

rio –, o mestrado espera estabelecer outros fóruns públicos, como defe-

sas individuais dos projetos/pesquisa, palestras especiais, exposições de 

encerramento do curso e publicação acadêmica dos trabalhos. Com isso, 

espera-se estimular o envolvimento da população em geral, testar as pro-

postas desenvolvidas no curso e, sempre que possível, interferir de forma 

positiva na dinâmica urbana local.

Considerações finais

É importante ressaltar que as sete diretrizes pedagógicas apresentadas 

neste capítulo não devem ser entendidas de forma estanque e isolada, já 

que as suas linhas de contorno não são inteiramente claras, tampouco de-

vem ser rígidas. Assim, algumas sobreposições e entrelaçamentos entre 

elas são inevitáveis e até mesmo desejáveis. Na verdade, é exatamente a 

articulação entre essas diretrizes e suas relações com o conceito geral do 

curso que caracteriza a proposta pedagógica do mestrado.

Também é importante mencionar que nenhuma das diretrizes sugeri-

das neste estudo é realmente nova. Elas já foram temas de investigações 

teóricas e podem ser encontradas separadamente na maioria dos cursos 

de graduação em Arquitetura e Urbanismo do país. No entanto, o aspecto 
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inusitado nessa proposta pedagógica é a presença simultânea de todas 

essas diretrizes no exercício projetual. Reforçamos, portanto, que a com-

binação das diretrizes e as sinergias geradas por elas dão à proposta o po-

tencial de criar um novo enfoque ao ensino do projeto.

Por último, as diretrizes brevemente discutidas neste capítulo e sugeri-

das para subsidiar a construção do MP foram extraídas do modelo pedagó-

gico desenvolvido pelos workshops internacionais. O eixo de investigação 

compreende o ensino específico da arquitetura e do urbanismo, mais pre-

cisamente do desenho urbano e da habitação social, e determina o caráter 

empírico deste estudo. Contudo, essas diretrizes precisam ser individual-

mente investigadas dentro do próprio campo da pedagogia, visando, as-

sim, legitimá-las como base metodológica do mestrado.
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Apêndice ilustrativo

Figura 1 – Abertura do workshop: presença de representantes das instituições envolvidas com o tema 
e área de intervenção
Fonte: acervo do projeto.

Figura 2 – Design studio: 
o lócus das atividades 
práticas e teóricas dos 
workshops
Fonte: acervo do projeto.

Figura 3 – Pin Up Sessions: 
apresentações e discussões 
internas das propostas
Fonte: acervo do projeto.
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Figura 4 – Recife Metropolitano: a leitura da área de estudo em diferentes escalas da cidade
Fonte: acervo do projeto.

Figura 5 – Favelas/rios: o potencial da rede hídrica como infraestrutura urbana
Fonte: acervo do projeto.
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Figura 6 – Croquis: o desenho como instrumento de leitura espacial
Fonte: acervo do projeto.

Figura 7 – Centralidades: propostas de centralidades na escala local e da cidade
Fonte: acervo do projeto.

Figura 8 – Produtividade do território: espacialização dos novos arranjos produtivos propostos
Fonte: acervo do projeto.
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Coletivos de 
arquitetura na 
América Latina: 
influências, 
micropolíticas e 
transgressões1

Naia Alban Suarez



1

1 Este texto é parte da pesquisa desenvolvida pela autora durante o pós-doutoramento, com 
o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – através 
do programa Capes Print –, enquanto pesquisadora visitante na Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM), pela vinculação Rede Patrimônio Histórico Cultural Ibero-
-Americano (PHI), sob a tutela do professor Fernando Vela. 
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Coletivos com aproximação

Esta pesquisa surge da ideia de buscar chaves para a compreensão sobre a 

crise em que nos encontramos em nossa área específica da arquitetura e 

do urbanismo, a partir do enfoque na América Latina, especificamente no 

Brasil, com o entendimento de que o ensino de arquitetura faz parte des-

se processo em crise. Como forma de aproximação, estamos estudando os 

coletivos de arquitetura latino-americanos, pois intuímos que suas estru-

turas incorporam um novo rol de ações nos espaços construídos em nossas 

cidades, reposicionando nossa área no mundo contemporâneo.

Como recorte de uma pesquisa maior, este texto tratará, inicialmen-

te, de construir o contexto em que estamos trabalhando dentro da com-

plexidade global. Posteriormente, faremos uma imersão na realidade dos 

coletivos, a partir da experiência espanhola, para traçar paralelos entre 

a realidade periférica da América Latina e o fenômeno dos coletivos nos 

países centrais, com suas estruturas modernas formalizadas. Em seguida, 

falaremos dos coletivos de arquitetura latino-americanos, aqui enfocados 

na Colômbia, no Equador, na Argentina e, evidentemente, no Brasil, ponto 

de mirada de toda esta trajetória investigativa. 

Finalizamos aproximando-nos dos coletivos institucionais vincula-

dos às instituições de ensino latino-americanas, tão recorrentes em nosso 

continente. Em seguida, apontamos para outros horizontes possíveis den-

tro de nossa realidade específica latino-americana, quando entendemos a 

importância do ensino no processo de construção dos cidadãos-arquitetos 

que atuarão nas nossas complexas cidades.

A virada do século XX

Atualmente, o sistema de produção da arquitetura mundial está pautado 

em um conceito de “aldeia global” – aqui nos referimos às arquiteturas 

que alimentam e se alimentam das revistas especializadas de forma sim-

biótica. Esta noção de territorialidade, hoje, está pasteurizada, padroniza-

da e unificada, resultando em expressões arquitetônicas fundamentadas 
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em processos informatizados/intelectualizados que geram arquiteturas 

voltadas para um contexto genérico. 

O global como o “não lugar”. 

Com a crise econômica de 2008, essa produção baseada em uma ma-

nifestação tecnológica, seja por seus altos processos computacionais ge-

rativos, seja pela sofisticada materialidade experimentada, deixou esses 

arquitetos de grife em suspenso. Essa crise também vai, no campo da ar-

quitetura e do urbanismo, pautar-se como crise de conteúdo da área, que 

promoverá, nos países centrais, um movimento de esgarçamento e busca 

de possibilidades para encontrar novas referências. 

Atualmente, os arquitetos europeus estão buscando (re)alimentar o 

imaginário. Nesse sentido, alguns se deslocam do lugar formal da arqui-

tetura e saem ao encontro do que é genuíno, de um novo vocabulário, re-

interpretando o vernáculo e os seus sistemas construtivos. Segundo San 

Vicente (2014, p. 12, tradução nossa), “O interesse pelo know-how das so-

ciedades tradicionais cresce sem cessar sobre as ruínas da crise globalizada 

do ‘sistema’”.

Os reflexos dessa crise podem ser acompanhados pelas exposições que 

traçam as tendências mundiais. A exposição de 2010 do Museu de Arte 

Moderna (MoMa) – Small Scale, Big Change – abre uma série de eventos, 

mostras, acontecimentos e publicações que tratarão do tema da crise econô-

mica de 2008 e seus impactos no ambiente europeu. É nesse momento, em 

que ocorre um giro do olhar arquitetônico, que temos o surgimento de um 

novo enfoque para a produção, com base na austeridade e na solidariedade.

A exposição Réenchanter le Monde: Architecture, Ville, Transitions 

(Paris, 2013) e a sequência dos encontros internacionais promovidos pela 

Fundación Arquitectura y Sociedad de Pamplona, na Espanha – enfo-

cando, no primeiro encontro, em 2010, a temática: “Más por menos”2 –, 

juntamente com várias edições temáticas das revistas especializadas 

em arquitetura, entre outros tantos manifestos, colocarão em evidência 

2 Os encontros que se seguiram foram: “Lo común” (2012), “Arquitectura necesaria” (2014), 
“Cambio de clima” (2016), “Menos Arquitectura, más ciudad” (2018), “Pensando la ciudad 
que queremos” – este não aconteceu em 2020 devido à pandemia da Covid-19 –, registrados 
pelos editores da Arquitectura Viva, Espanha.
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aspirações arquitetônicas existentes nos países periféricos, as quais, até 

a crise de 2008, estavam apagadas e ignoradas pela mídia global. Não por 

acaso, a 15ª edição da Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2016, teve como 

curador o arquiteto chileno Alejandro Aravena Mori,3 com a temática: 

“Reporting from the Front”. 

Novos atores aparecem na cena arquitetônica mundial.

Figura 1 – Eventos ocorridos depois da crise de 2008
Fonte: Alban (2018, p. 21).

3 O arquiteto Alejandro Aravena Mori também foi premiado com o Prêmio Pritzker em 2016.
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Evidenciam-se, dessa maneira, as grandes diferenças entre esses 

mundos. A nossa realidade, continental e periférica, está bem distante, 

ainda que estejamos justificados por espelhamentos – reflexos deforma-

dos – daquela América planejada para ser a experiência em que se plas-

maria o ambiente para o homem moderno, sem amarras, sem memória, 

dentro da perspectiva eurocêntrica. 

A busca por uma identidade nacional, encampada por muitos países na 

primeira metade do século XX, levará a América Latina, de uma forma ge-

ral, a abraçar a arquitetura moderna como uma expressão nacional. Cada 

país, à sua maneira, vai incorporar o international style. No caso brasileiro, 

essa realidade acontece pela confluência de uma elite intelectual no poder, 

um relevante grupo de arquitetos, posteriormente conhecido como Escola 

Carioca;4 e de uma consequente institucionalização dessa arquitetura 

como a identidade nacional e moderna de um país em desenvolvimento. 

Trata-se de um momento de efervescência da arquitetura brasileira, que, 

com todas as suas contradições, terá Brasília como a grande realização do 

então movimento moderno de arquitetura internacional. 

Entretanto, as pesadas heranças – do colonialismo, com seu motor 

escravagista herdado; do patriarcado dependente; e do capitalismo peri-

férico em sua evolução para o neoliberal – deixam suas marcas no contur-

bado século XX latino-americano, quando jovens democracias pendulam 

ora para ditaduras militares, ora para governos populistas, quase sempre 

determinadas pelas relações econômicas em jogo. 

No ambiente da arquitetura, continuamos com o nosso olhar enfocado 

na forma do edifício de nova planta, sem olhar para o que estava acon-

tecendo em nossas cidades – provavelmente justificados pelo rigor do 

adestramento mantido dentro do ideário modernista, que implantou o en-

tendimento de que o urbanismo dependia de soluções de grandes gestos, 

como a construção de Brasília. 

4 Parte da produção moderna arquitetônica reconhecida pela historiografia foi produzida no 
período entre os anos 1940 e 1950 por arquitetos estabelecidos no Rio de Janeiro, então ca-
pital brasileira. Estamos falando de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, MM Roberto, Carlos Leão, 
Affonso Eduardo Reidy, Burle Marx, entre outros.  
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Seguramente, o golpe militar nos roubou forças e evitou uma crítica 

nacional ao fenômeno Brasília. 

No caso brasileiro, na retomada democrática, 21 anos haviam se pas-

sado. Outras relações econômicas e de poder determinavam uma nova di-

nâmica social. O momento glamoroso da nossa arquitetura também havia 

passado, e ficaram os ressentimentos de um processo interrompido acri-

ticamente. Alguns pretendiam um retorno a um passado que já não existia.  

O mundo caminhava ainda mais determinado em seu processo de globali-

zação, e a expressão arquitetônica se distanciava da anteriormente pauta-

da por manifestos teimosos de uma concepção nacionalista, para se tornar 

processos de legitimação de poder, através de uma arquitetura partici-

pante do contexto genérico e global. O urbanismo já havia se consolidado 

para além da arquitetura e se constituído como uma área independente em 

muitos países, fato que não se repetiu na realidade do ensino superior bra-

sileiro. 

As altas tecnologias adotadas como referência, seja para a arquitetura, 

seja para o urbanismo, deixaram os países periféricos de fora. 

Foi sob protestos da comunidade arquitetônica brasileira que, no início 

do século XXI, os políticos realizaram acanhadas investidas arquitetônicas 

na contratação de ícones e estrelas mundiais.5 Reafirma-se, então, o pa-

pel da arquitetura como uma forma de legitimação de processos político- 

-econômicos e de afirmação de cidades globais, para além do seu territó-

rio. Tem-se como exemplo o efeito Guggenheim – museu inaugurado em 

Bilbao em 1997 –, como ficou conhecido na Espanha, tão bem relatado por 

Llàtzer Moix em seu livro Arquitectura milagrosa: hazañas de los arquitectos 

estrella en la España del Guggenheim. Essa prática institucional se apresenta 

refletida em nosso continente latino-americano, no início do século XX, 

motivada pelo desejo de políticos por marcarem sua passagem com uma 

obra do star system arquitetônico global.

5 Santiago Calatrava, Museu do Amanhã, projetado em parceria com o escritório local de Ruy 
Rezende Arquitetura e inaugurado em 2015; e Diller Scofidio + Renfro, Museu da Imagem e 
do Som, projetado em parceria com o escritório local Índio da Costa AUDT, em construção 
desde 2010, com previsão de término em 2022, ambos no Rio de Janeiro.
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Nos momentos de crescimento econômico, o mundo parece se desen-

volver por igual. Com as crises, as diferenças ganham destaque e eviden-

ciam outros tensionamentos do poder. E é nesses momentos de crise que 

surgirão – ou se intensificarão – alternativas para novas possibilidades de 

ação. E o nosso objeto (coletivo) é um desses frutos.

Os coletivos de arquitetura: hackers 
construtores de processos colaborativos

Diante da crise que atravessa o planeta na virada do século, com muitas 

possibilidades estabelecidas a partir dos avanços tecnológicos, transfor-

mando “todos os mundos em um só mundo”,6 surge, com uma signifi-

cativa força no cenário mundial do final do século XX e início do XXI,7 a 

estrutura de grupos associados por aproximação de laços afetivos e/ou 

circunstanciais, unidos por uma causa específica, econômica e/ou ideoló-

gica. Esses grupos se autodenominam coletivos e operam como hackers do 

sistema constituído. 

Considero, aqui, a visão de hacker relatada por Nelson Pretto (2017), 

que atesta sobre a internet que temos hoje como fruto de um processo co-

laborativo, tendo sido esses hackers os operadores dessa construção. 

O movimento software livre8 tem como base justamente o com-

partilhar a informação, o não se preocupar (muito) com o erro, 

colocando-se na roda as descobertas de cada um, de maneira a 

estimular a comunidade a buscar coletivamente o aperfeiçoa-

mento do sistema. [...] Com a filosofia hacker, outra cultura se 

6 “Todos os mundos. Um só mundo” é o tema do encontro da União Internacional de Arqui-
tetos (UIA), que deveria ter acontecido no Rio de Janeiro em 2020, mas foi transferido para 
2021 devido à pandemia da Covid-19.

7 Segundo Durán Calisto (2011), López-Munuera (2012) e Linares Linares (2018), existe uma 
ocorrência de coletivos de arquitetura ao longo do século XX. A meu ver, esses coletivos 
tinham um propósito mais ideológico, conceitual e crítico frente à então produção arquitetô-
nica, diferentemente dos que aqui investigamos.

8 Ainda Conforme Pretto (2017, p. 35), “referimo-nos, essencialmente, à ideia de free como 
liberdade e não gratuidade, à ideia de um sistema no qual a liberdade é parte de sua criação 
e integrante de todo o processo”.
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estabelece ao enfatizarmos a paixão, o trabalho solidário e cola-

borativo como elementos socialmente necessários para a cons-

trução de um mundo sustentável. (PRETTO, 2017, p. 39)

De acordo com essa perspectiva, os coletivos da virada do século XX 

podem ser vistos como os “netos” dos hackers que abriram o caminho 

através de processos colaborativos de criação.

Como a própria denominação sugere, os coletivos funcionam como co-

nectores que articulam plataformas de trabalho em rede, dentro do novo 

mundo virtualizado, segundo a própria acepção do termo. Coletivos que se 

hibridizam com outros setores e outras profissões. Coletivos que alimen-

tam a proposta alternativa de organização do trabalho a partir das redes. 

Coletivos ativadores sociais, que atuam junto a comunidades em vulne-

rabilidade. Coletivos propositivos, que criticam as fragilidades do sistema 

estabelecido. Coletivos que transitam internacionalmente e atuam local-

mente. Coletivo de coletivos.

O termo “coletivo”, hoje, passou a ter um significado muito abrangen-

te e de temporalidades muito variadas. É uma denominação genérica que 

muitos querem incorporar ao seu discurso, por ser de fácil identificação, 

como também pela visibilidade que esses grupos, que atuam de forma co-

laborativa, alcançaram, tanto na mídia como nas redes sociais. Cria-se, 

assim, uma marca de sucesso, uma marca da contemporaneidade, uma 

denominação que virou moda.  

Alguns autores, como López-Munuera (2012), Mallo, Peñalba e Martín 

Rubio (2013) e Martín-Mariscal e Fernández-Valderrama (2016), sinali-

zam que mais do que as ideologias e questões econômicas, são as relações 

interpessoais de afeto e confiança que se constituem no fator de união en-

tre os seus membros. Como uma denominação genérica, a palavra “co-

letivo” também passou a ser utilizada por pessoas que simplesmente se 

associam com a intenção de realizar um trabalho conjunto, como forma 

de se associar ao momento contemporâneo. Esse segundo caso não está 

incluído em nosso universo de estudo.
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Figura 2 – Mouraria 53: Canteiro de obras experimental, testando alternativas no Centro e para o 
Centro de Salvador (BA). O coletivo surge a partir da casa (Mouraria 53) e se consolida, 2016
Fonte: Mouraria53 (2020).

Na área específica da arquitetura, não é diferente. Nesse sentido, este 

trabalho busca entender os modi operandi dos coletivos de arquitetura per-

cebidos como hackers da estrutura formalizada de produção do espaço e 

questionadores do ensino de nossas academias. Esses coletivos são for-

mados por arquitetos, mas não somente por eles. São formados por inte-

grantes que, ao se aproximarem da informalidade de nossas cidades, se 

descolam do fazer formal da arquitetura e se aproximam de práticas sim-

plificadas da construção, atuando a partir da complexa realidade urbana. 

Buscam alternativas arquitetônicas para a realidade dentro do domínio do 
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sentido comum, as quais, muitas vezes, estão permeadas por tecnologias 

tradicionais ressignificadas.  

Como forma de contraponto, para entender as especificidades dos cole-

tivos de arquitetura na América Latina, analisamos os coletivos existentes 

na Espanha, país europeu que possui sólida base de formalização de suas 

estruturas institucionais, consolidadas e distantes dos conflitos sociais 

vividos pelos países latino-americanos. A Espanha mantém as aproxima-

ções históricas e culturais com os países da América Latina, consolidadas, 

atualmente, pelas redes potentes de intercâmbio, que intensificam a co-

nectividade dos coletivos de arquitetura. Na Espanha, também “brotam” 

coletivos de arquitetura.9

Figura 3 – Relação entre os coletivos da América Latina e da Espanha e a crise de 2008
Fonte: Martín-Mariscal e Fernández-Valderrama (2016, p. 153).

9 A Arquitectura Viva dedica um número especial (nº 145, out. 2012) para os “Colectivos es-
pañoles, nuevas formas de trabajo: redes y plataformas”. 
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A partir dessa ideia, busca-se compreender os diferentes matizes des-

ses atores em referidos contextos. As motivações são variadas e deter-

minam o rol de ações, fundamentado na complexidade imediata de seus 

países de atuação, apesar de percebermos muitas semelhanças em suas 

formas de atuar, inclusive por suas grandes redes de ação e de coparticipa-

ção. Dessa maneira, o espaço de trabalho entendido como habitual já não 

é apenas o espaço físico, onde os projetos e planejamentos são realizados, 

mas também as viagens, missões de ação, em que se desenvolvem traba-

lhos pensados a partir de redes e de plataformas compartilhadas pelos co-

letivos. A escala de ação passa a ser o mundo, um ambiente globalizado, 

que se territorializa em contextos específicos.

Coletivos espanhóis: imbricação com  
as temáticas globais

Apesar de muitos críticos situarem historicamente a grande aparição dos 

coletivos na Espanha a partir da ocorrência da bolha imobiliária de 2008, 

a qual, de fato, incrementou a formação de novos grupos, já era percebi-

da uma outra forma de atuação dos profissionais de arquitetura dentro do 

mundo contemporâneo. 

A tradicional estrutura de acesso à arquitetura, baseada em ter-

minar os estudos acadêmicos, trabalhar durante anos em um 

estudo com o qual se estabelece uma linha de continuidade con-

ceitual para depois abrir um escritório com o nome de um ou 

mais sócios, rompe-se.10 (LÓPEZ-MUNUERA, 2012, p. 16, tradu-

ção nossa)

Tal ruptura não é exclusiva da área de arquitetura. Percebe-se, na vi-

rada de século, todo um momento questionador global, quando temos um 

10 “La tradicional estructura de acceso a la arquitectura, basada en terminar los estudios aca-
démicos, trabajar durante años en un estudio con el que se establece una línea de conti-
nuidad conceptual para después abrir una oficina con el nombre de uno o varios socios, se 
rompe”.
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planeta plugado e acelerado pela fluidez com que a informação circula. 

Um tsunami nas Filipinas é “vivenciado” instantaneamente por todo o 

planeta, agora conectado. Aparecem, então, movimentos independentes 

e, muitas vezes, relacionados entre si, nos quais, por sua vez, explodem 

ações de revisão, constituídas por autoformação e desvinculadas de par-

tidos políticos e círculos acadêmicos. No entanto, em muitos momentos, 

aglutinam países em função de lutas em prol de causas globais. 

Figura 4 – Acampamento na Porta do Sol, Madri, Espanha, durante o 15-M (2011)
Fotógrafo: Chema Gallego.
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A Espanha teve uma movimentada entrada no século XXI,11 que culmi-

nou no 15-M: Movimento dos Indignados (2011), quando milhões de ma-

nifestantes, convocados por diversos coletivos em rede mundial – mas não 

somente por eles –, acamparam e tomaram várias praças de cidades espa-

nholas e estrangeiras para discutir e protestar de forma pacífica, num ma-

nifesto de apoio à formação de uma consciência globalizada e de um espaço 

de politização da cidadania. A pauta principal desse movimento foi ques-

tionar, promover e pretender uma democracia mais participativa, que se 

posicionasse mais distanciada do domínio do sistema financeiro, além de 

várias pautas globais, como o meio ambiente, a paz, a igualdade de gênero 

e raça, entre outras. A partir daí, surgiu a semente do Podemos12 – partido 

político que hoje governa o país, através de uma coligação com o Partido 

Socialista Operário Espanhol (PSOE), entre muitos outros coletivos.  

Evidencia-se, portanto, que os coletivos de arquitetura não se cons-

tituem em um evento isolado. Dentro da postura transgressora frente ao 

estabelecido, do novo marco da tecnologia digital e do entendimento de 

um mundo globalizado, surgem como militantes, levantando questões que 

abrangem desde a maneira como se constituem enquanto grupo de arqui-

tetos até o entendimento do lugar ocupado na sociedade. Esse lugar vai 

além das questões determinadas historicamente pelo fazer arquitetônico, 

sendo coerente com as transversalidades de conhecimentos reivindicados 

por pautas ampliadas, em sinergia com o mundo contemporâneo.  

A rigorosa e verticalizada relação de trabalho herdada das relações de 

mestre e aprendiz passa a ser questionada, juntamente com as metodologias 

11 Em 2001, o acampamento Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones (Sintel), in-
tegrado por funcionários da Telefônica demitidos, durou seis meses na Castelhana – eixo 
norte-sul que cruza a cidade de Madri. Em 2002, uma campanha teve como objetivo a res-
ponsabilização pelo Desastre de del Prestige – causa de um derramamento de petróleo na 
costa galega, avaliado como o maior desastre ambiental já ocorrido na região. Em 2003, o 
conhecido No a la Guerra fez manifestações massivas, por toda a Espanha, contra a Guerra 
do Iraque, deflagrada pelos Estados Unidos, resultando em uma mobilização que foi enten-
dida por experts políticos como a primeira manifestação em que uma cidadania transversal 
colocou em xeque um executivo, no caso, José María Aznar, então primeiro-ministro.  

12 O Podemos surgiu como uma organização política de esquerda no 15-M. Posteriormente, em 
2014, foi fundado o Partido Político Espanhol Podemos, tendo como secretário-geral Pablo 
Iglesias Turrión. O partido teve uma meteórica ascensão ao poder. 



364 Naia Alban Suarez

dos processos criativos. Os coletivos de arquitetura na Espanha questio-

nam as relações de trabalho que sustentam a forte estrutura e a hierarquia 

dos espaços de produção de nossa área, propondo relações horizontalizadas. 

Segundo Mallo, Peñalba e Martín Rubio (2013, p. 275, tradução nossa): “O 

que parece ser um denominador comum é a organização horizontal, não 

piramidal. Embora às vezes se estabeleçam hierarquias, estas são fluidas, 

ou seja, variáveis a depender do projeto: às vezes você é um capitão e ou-

tras vezes, um marinheiro”.13

Romper com esse lugar em que poucos decidem e muitos executam, 

através de uma conformação mais fluida, horizontal e flexível, aparece 

como motivação para estabelecer os vínculos de sua infraestrutura inter-

na, sustentada a partir de um relacionamento com base na confiança, na 

amizade, na transparência, em inquietações comuns e em compatibilida-

des profissionais. Os vínculos de afetividade são, por muitos, sinalizados 

como os de maior coesão do grupo, seguidos pelos econômicos – que per-

mitem o compartilhamento do espaço, a ampliação e a captação de possi-

bilidades de trabalho – e, por fim, pelos ideológicos. 

Essa é uma característica que difere dos coletivos do século XX, que ti-

nham a ideologia como a camisa de força com que o coletivo controlava 

o indivíduo. Esse entendimento da diversidade como enriquecedora dos 

processos criativos, em que a individualidade dos membros do grupo é 

respeitada, bem como as suas diferentes visões de mundo, é característico 

dos coletivos do século XXI. 

As garantias das identidades individuais podem gerar a consolidação de 

papéis dentro do grupo, reconhecendo competências, ao longo de tempo, 

que podem diluir as relações preestabelecidas na origem. A rede de redes 

também vai diluindo o espaço da identidade coletiva, que se retroalimen-

ta de outras identidades no processo de criação, a partir dessa nova rede.  

É algo mutável, rizomático e fluido, que se sustenta nas relações de con-

fiança e amizade. Surge daí a necessidade de que haja transparência e altos 

13 “Lo que sí parece ser un denominador común es la organización horizontal, no piramidal. Si 
bien a veces se establecen jerarquías, estas son fluidas, es decir, variables según el proyecto: 
unas veces eres patrón y otras marinero”.
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graus de permeabilidade – e constância nas comunicações – para manter 

a oxigenação do grupo. 

O sucesso, a publicização e a visibilização do coletivo estabelecem ou-

tras formas de identidade do grupo. Essa identidade externa, que persona-

liza membros do grupo, juntamente com vinculações com outros trabalhos, 

visando à sobrevivência econômica do indivíduo, também marca e entra na 

pauta de discussão dos coletivos mais longevos. A renovação dos membros 

dos grupos poderia ser uma solução para injetar novas energias, mantendo 

o nível de afetividade em alta e, consequentemente, a sua estabilidade. 

No entanto, frente ao desgaste do tempo, os coletivos divergem. Alguns 

resistem a serem abertos a novos membros e vão diminuindo o seu qua-

dro permanente, enquanto outros acreditam na possibilidade de renova-

ção, desde que aconteça por indicação de amizade e confiança de algum 

participante. Fato reconhecido pelos próprios integrantes é que as coesas 

relações vão se afrouxando, e surge a dificuldade de se sustentarem os 

processos criativos do grupo, além da atividade profissional.14

Projetos coletivos, missões em rede, associações coletivas temporais, 

fóruns de debates comuns, oficinas ou atividades públicas com participa-

ção cidadã são ativadores que promovem intensidade nos níveis de con-

fiança e de compromisso. Dessa maneira, são construídos momentos de 

máxima aprendizagem e de compartilhamento de experiências, o que re-

força e amplia os laços de afetividade.

A Arquitectura Viva, em seu editorial “Coletivos necessários”, depois de 

sinalizar a temporalidade dos coletivos de arquitetura do século XX, neu-

traliza as diferenças de ação entre eles, quando conclui: “Então, éramos 

tão diferentes? E, ainda assim, uma vida se passou, e faz-se necessário 

viajar por estas rotas novamente”. (FERNÁNDEZ-GALEANO, 2012, p. 3, 

tradução nossa) Tal publicação gerou, nos coletivos que participaram da 

produção da matéria, uma reação ao referido número, o que fez com que 

alguns deles se sentissem

14 Conforme entrevistas realizadas com Alberto Nanclares do coletivo Basurama, Espanha,  
entre 19 de novembro e 16 de dezembro de 2020.
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[...] dançando ao som de Luis Fernández-Galiano, diretor do es-

petáculo, e que já no editorial nos coloca como uma divertida e 

bem-intencionada repetição de uma fase mais ou menos gené-

rica da vida, mas que, claro, ele e sua geração já haviam abando-

nado, em seu momento, pela incapacidade de dividir o prestígio 

com a racionalidade e as necessidades do Ocidente acomodado.15  

(ARQUITECTURA…, 2012, tradução nossa)

Fica evidente que atribuir ao surgimento desses coletivos a realidade 

de jovens que se juntam em grupos para dar início à carreira de arquitetos, 

diante da grande competitividade do mercado, é minimamente superficial. 

A pesquisa vem demonstrando que muitos desses grupos atuam no limite 

entre o formal e o não formalizado, buscando na lei, no caso espanhol, as 

possíveis lacunas legais que viabilizem ações coletivas dentro do espaço 

urbano. 

Recetas Urbanas16 é o coletivo espanhol que toma as questões legais 

como estruturantes de suas ações, chegando a ter um setor próprio que 

atua prospectando essas lacunas para viabilizá-las legalmente. Para citar 

um exemplo de ação desse coletivo, temos o caso da “Situación Urbana 

06”, com a proposta: “uma simples mudança nas ordenanças munici-

pais, que permitiria o uso temporário de espaços tapumados e em desuso, 

se transformando em praças ou jardins municipais”. (CIRUGEDA, 2007, 

p. 36, tradução da autora) Após três anos de espera ativa, o município 

aceitou realizar uma experiência piloto. Depois desta, o novo Plano de 

Ordenamento Urbano de Sevilha, aprovado em 2006, prevê o uso temporal 

de terrenos públicos por vizinhos ou associações através de convênio pro-

posto por estes à municipalidade. 

15 “[...] bailando al son de Luis Fernández-Galiano, director del cotarro, y que ya en la editorial 
nos sitúa como una divertida y bienintencionada repetición de una fase vital más o menos 
genérica, pero que, por supuesto, él y su generación abandonaron ya en su momento por su 
incapacidad para compartir cartel con la racionalidad y las necesidades del occidente aco-
modado”. O coletivo espanhol Ergosfera publica, em seu blog, o artigo “Arquitectura Viva | 
Arquitectura Muerta”, uma crítica à postura editorial da referida revista.

16 Recetas Urbanas foi convidado a participar da edição da Arquitectura Viva nº 145.10/2012, 
enfocando os coletivos espanhóis, mas o grupo declinou do convite.
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Situação como essa configura-se, desse modo, um lugar em que o ar-

quiteto nunca havia se interessado em estar.  

Embora este tipo de organização (coletivo) tenha existido du-

rante toda a nossa vida, agora persistem como uma forma de 

trabalho que se sustenta no tempo e com o reconhecimento 

suficiente para se tornarem interlocutores válidos para as ins-

tituições ou qualquer outra entidade que confie neles para de-

senvolver projetos cada vez de maior envergadura.17 (MALLO; 

PEÑALBA; MARTÍN RUBIO, 2013, p. 257, tradução nossa)

Ao questionar a natureza dos coletivos em seu trabalho – CO.LETIVOS 

entidade ou condição? (Re)significando aos coletivos como prática da arquite-

tura atual –, Carol Pierina Linares Linares (2018, p. 99) fixa sua análise em 

modelos passados, ao responder, na conclusão, que tratar de uma condi-

ção é pensar na circunstancialidade desses atores. É como fixar a análise 

na rígida postura do século passado, na compreensão a partir do indivíduo, 

e não do coletivo, a qual penso ser a grande guinada epistemológica pro-

posta por esses cidadãos-arquitetos. Entender os coletivos como algo mu-

tável, fluido e conectado em redes e plataformas de ativação faz deles uma 

entidade – uma entidade que não se compõe de atores personificados, mas 

sim de estruturas coletivas dispostas a reativar o direito à cidade através 

de redes, dentro da complexidade contemporânea, e com responsabilidade 

de futuro.

Os pragmáticos coletivos de arquitetura 
latino-americanos

Enquanto os coletivos espanhóis estão preocupados com as micropolíti-

cas existentes nos grupos, suas relações horizontalizadas com atenção na 

17 “Aunque este tipo de organización (colectivo) ha existido toda la vida, ahora persisten como 
una forma de trabajo sostenible en el tiempo y con la suficiente entidad para convertirse en 
interlocutores válidos para la administración y cualquier otro ente que confía en ellos para 
desarrollar proyectos de cada vez más envergadura”.
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política global e suas consequências, os latino-americanos estão propondo 

colocar o pé na realidade e atuar dentro do seu contexto. A horizontalidade 

das relações no grupo acontece, mas não com a vigilância constante espa-

nhola, pois, na América Latina, nem a arquitetura tem o poder e a solidez dos 

países centrais – configurando-se como uma área politicamente despres-

tigiada, salvo em alguns contextos específicos – nem temos instrumentos 

historiográficos consolidados para compreender nossa realidade histórico-

-arquitetônica e urbana, como já sinalizava Marina Waisman (2011). 

Genealogias arquitetônicas refletidas, de forma descontínua, do Velho 

Mundo.

Esta será uma forte pauta dos coletivos latino-americanos: deixar 

de olhar para a história que nos ensinaram nas faculdades de arquitetu-

ra, desde o Egito aos nossos dias – muitas vezes, sem passar pela alma 

de nossas realidades –, olhar para o contexto em que vivemos e intervir 

pontualmente, sem grandes teorias, conceitos e referenciais. Trata-se de 

uma microintervenção, específica e identificada dentro das possibilidades 

reais, com capacidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, sem-

pre construída com elas, e a compreensão de que cada caso é um caso. 

A crise como estímulo para a criação dos coletivos de arquitetura, na 

realidade da América Latina, não se constitui como uma causa. Conforme 

o coletivo argentino A77, em conferência realizada em 2017,18 afirmava-se 

a continuidade de crises sucessivas em nossa realidade latino-americana. 

Elas funcionam, sim, para revelar demandas nacionais, regionais e globais 

nesse nosso contexto globalizado.

Nesse sentido, as redes e plataformas de conexão participam desse pro-

cesso de nova estruturação dos coletivos de arquitetura de forma determi-

nante. Surge, então, outra configuração para as práticas arquitetônicas, a 

área que se amplia para além das formalizadas pelo ensino de arquitetura e 

urbanismo, embasada pela otimização dos recursos em rede. Fazem parte 

da rotina dessa produção do espaço não apenas o cartesiano e as geometrias 

18 Conferência do A77, no VIII Seminário Internacional Projetar, cuja temática era “A experimen-
tação projetual”, realizado entre os dias 15 e 17 de novembro de 2017. Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo da Universidad de Buenos Aires (Fadu-UBA), Argentina.
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complexas, mas também o espaço da editoração e publicação, dos projetos 

multimídia, das instalações efêmeras, das curadorias de arte e arquitetu-

ra, da promoção de seminários e encontros, dos workshops de processos 

participativos, da investigação e fabricação digital e manual etc. Isso faz 

com que a tradicional maneira de praticar arquitetura passe a se constituir 

como mais uma possibilidade de ação/criação/execução, um ambiente de 

composição de um grupo entre grupos, que se aglutinam naturalmente, ou 

de forma planejada, a partir de um projeto específico.

Figura 5 – Nuvem de palavras (em espanhol) criada a partir dos conteúdos da definição “Quem somos” 
publicados nos sites, blogs e/ou redes sociais de 50 coletivos pesquisados
Fonte: produzida pela autora.

A fluidez permitida pela conectividade corrobora e impregna de senti-

do comum os nós dessa vasta rede que se estrutura, se desmancha e se re-

compõe a cada nova provocação, seja ela contratada, seja ela prospectada. 

Trata-se de um processo de constante intercâmbio de ideias on-line, no 
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espaço físico e/ou em tempo real. Dessas múltiplas combinações, surgem 

diferentes resultados, com diferentes atores. 

Provocações e tensionamentos buscam chacoalhar o modus operandi  

tradicional. E, nesse fazer colaborativo, não se contratam expertos. Ao 

contrário, acoplam-se saberes na busca de caminhos no processo do 

aprendizado prático. É um ambiente transdisciplinar, sem verdades; uma 

construção coletiva, na qual a experimentação permite o erro. Nesse pro-

cesso, as serendipias19 acontecem e são sempre bem-vindas, tanto no espa-

ço digital quanto no espaço real, ambientes apropriados para se construir, 

juntos, uma ideia. São ambientes de relações ora tangentes, ora de extre-

ma intensidade afetiva. 

Na América Latina, onde a informalidade é uma das principais conse-

quências do deformado projeto de modernidade, no campo da arquitetura 

e do urbanismo, a não normatização institucional é um ingrediente estru-

turante do processo construtivo e do fazer autoconstruído de nossas cida-

des. A formalização do ato de construir é parcial, na medida em que quase 

sempre se impregna de improviso e, consequentemente, de subjetividade. 

Quase sistematicamente, temos que adaptar soluções tecnológicas, mate-

rialidades e processos na proporção inversa do afastamento das práticas 

herdadas e/ou incorporadas da construção.

Para Ana Durán Calisto (2011, tradução nossa): 

Grandes extensões de cidades latino-americanas foram auto-

construídas no último século. Qualquer arquiteto comprome-

tido em compreender os mecanismos do planejamento urbano 

‘informal’ e disposto a atender às suas necessidades é obrigado 

a ampliar a definição não apenas do papel da arquitetura, mas 

também de suas habilidades e funções.20

19 Segundo o Diccionario de la lengua española (2020, tradução nossa), “serendipia” significa: 
“descobrimento valioso que se produz de maneira acidental ou casual”. 

20 “Grandes extensiones de ciudades latinoamericanas se han autoconstruido en el último 
siglo. Cualquier arquitecto comprometido con la comprensión de los mecanismos de los 
urbanismos ‘informales’ y dispuesto a abordar sus necesidades está obligado a ampliar la 
definición no solo del papel de la arquitectura, sino también de sus habilidades y funciones”.
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A partir dessa percepção do autoconstruído, reforçado pelo sistemático 

distanciamento da prática da maioria de nossas escolas de arquitetura – o 

que implica um distanciamento do processo construtivo, sublimado pela 

abstração projetiva –, o arquiteto recém-formado, mas não somente ele, 

vem experimentando tutoriais da internet e constituindo coletivos à frente 

de obras, coletivos formados por indivíduos com interesses em comum, 

dispostos a “meter a mão na massa” ou em um martelo na busca por en-

tender, a partir do fazer, quais são os processos, os custos e as necessida-

des básicas para uma atuação vinculada à realidade latino-americana.

Com essa atuação, e considerando as flexibilidades consequentes das 

relações informais de nossos processos construtivos, questiona-se tam-

bém o direito autoral das obras, esse lugar em que muitos participam, mas 

apenas um fica com a autoria, enquanto direito (dever) legal; em que se 

torna relevante o entendimento de que o processo construtivo é feito por 

várias aportações de conhecimento e, como tal, deve ser reconhecido. 

Os saberes práticos começam a deixar de ser meramente executivos, 

nesses trabalhos coletivados, e passam a ser educativos em duas vias, como 

elementos de troca entre todos os envolvidos. Todos sempre têm algo a 

contribuir no processo e sairão dele com algum conhecimento a mais. Não 

somente a informalidade corrobora para esse distanciamento da autoria, 

mas também o reconhecimento de se tratar de processos de inteligências co-

letivas. O “ofício” do arquiteto modernista entra em crise.

Se você tiver uma maçã e eu tiver uma maçã, e trocarmos as ma-

çãs, então cada um continuará com uma maçã. Mas se você tiver 

uma ideia e eu tiver uma ideia, e trocarmos essas ideias, então 

cada um de nós terá duas ideias. (SHAW apud PRETTO, 2017, p. 38)

O fazer coletivo amplifica o fazer arquitetônico para além da arquite-

tura de mercado, entendendo a existência de um campo ampliado da ar-

quitetura. Ações sociais, exposições, rádios, livros, dinâmicas e eventos 

diversos são ações que podem ser a base para a formação desses grupos. Os 

integrantes dos grupos são, geralmente, indivíduos com vínculos afetivos 

e interesses em comum. Muitas vezes atuando no limiar da informalidade, 
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esses coletivos são ativadores sociais, sinalizando novos caminhos possí-

veis para aproximar nossas diferenças sociais, definidoras e conformado-

ras de nossas estruturas urbanas. 

São realidades não apenas periféricas, mas também imbricadas em 

nossas áreas centrais. Percebe-se, então, uma busca por alternativas para 

outras formas de habitar os espaços consolidados das cidades latino- 

-americanas, especificamente os seus infraestruturados centros históri-

cos – com vida cultural, parques urbanos e boa acessibilidade através de 

transporte público. Esses espaços são constituídos por complexos tecidos 

herdados, detentores de uma centralidade e encharcados de patrimônio 

material e imaterial. São espaços que também estão no radar dos coleti-

vos de arquitetura, espaços que se tornaram, em muitos dos casos, opacos 

para o mercado formal de nossas cidades e sem valor para o sistema finan-

ceiro – ao contrário dos valorizados centros históricos dos países centrais. 

Trata-se de uma contradição que gera possibilidades.

Entretanto, esse pragmatismo do fazer não elimina o pensamento crí-

tico sobre a ação de construir em nossas cidades – muito pelo contrário.  

O coletivo Caldo de Cultivo (2012) nos conta:

Diante da experiência totalitária e totalizante da cidade como 

consumo, propomos pensar o urbano como um espaço necessa-

riamente conflituoso e contraditório, como terreno de luta po-

lítica e criação poética, como temporalidade para a construção 

do comum, como um lugar para a criatividade insurgente e a re-

sistência. Assim, [...] buscamos colocar em prática uma estética 

e uma política bacteriana: micro-organismos onipresentes que 

agem contra o consenso e discursos contagiosos que pervertem 

um destino que nos é apresentado como natural.21

21 “Frente a la experiencia totalitaria y totalizadora de la ciudad como consumo, proponemos 
pensar lo urbano como espacio necesariamente conflictivo y contradictorio, como terreno de 
lucha política y creación poética, como temporalidad para la construcción de lo común, como 
lugar para la creatividad insurgente y la resistencia. Así, [...] buscamos poner en práctica una 
estética y una política bacteriana: microorganismos ubicuos que actúan contra el consenso, y 
discursos infecciosos que pervierten un destino que nos presentan como natural”.
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Figura 6 – “Proposta baseada na fé... e na troca. Os proprietários não contrataram o projeto. Al Borde 
propôs sua viabilidade”: casa em construção, 2012-2017
Fonte: Al Borde (2014). 

Em decorrência do posicionamento de grupo, consolida-se uma iden-

tidade coletiva, vinculada à atuação de ativadores sociais de comunidades 

mais frágeis dentro da política urbana, mas não somente nesses tecidos, 

buscando intervir em realidades específicas. Os ativadores sociais são ge-

ralmente alimentados por pautas globais – de combate à fome, pela pre-

servação da água e do meio ambiente, em prol de políticas mais inclusivas 

etc. São ações participativas construídas com/por/para os cidadãos envol-

vidos, sem posições fixas, sem tendências estabelecidas. 

Nessa lógica, a reciclagem entra na pauta com uma intencionalida-

de voltada para construções com menores custos, ampliando as soluções 
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criativas, quase sempre experimentando outras materialidades inusuais 

da construção formal. Direcionadas para soluções que objetivam o reúso 

de espaços e de materiais, adotando tecnologias de baixo impacto ambiental 

e de fácil execução e processos construtivos baixados da rede, com exem-

plos reais, e não abstratos. Aqui, uma parede se constrói com tijolos, não 

mais com duas linhas. Para exemplificar essa atitude, nada melhor do que 

o Con Lo Que Hay, coletivo equatoriano, braço acadêmico do Em Su Sitio, 

uma comprovação de que o relacionamento com o ensino é recorrente na 

América Latina, fato de que trataremos mais adiante.

A reciclagem, seja do espaço construído, seja dos materiais gerados dos 

desmontes das pequenas intervenções no próprio ambiente ou dos mate-

riais arrecadados,22 sinaliza para uma percepção do fazer arquitetônico que 

não somente acontece no lote vazio. Trata-se de um fazer que inverte o ca-

minho da projetação ao propor, como ponto de partida, os materiais dis-

poníveis para uma determinada obra, e não o projeto arquitetônico como o 

definidor dessa materialidade. A reciclagem das arquiteturas existentes tam-

bém está no rol das ações desses coletivos. Dessa maneira, ao atuarem no 

campo dessas preexistências, averiguam sempre o que esses edifícios têm 

a oferecer. E, quando necessário, cuidadosamente os desmontam para que 

os materiais possam ser reutilizados. Busca-se um olhar atípico dentro do 

fazer arquitetônico ensinado nas escolas de arquitetura brasileiras. 

Experiências como a do grupo Rotor, na Bélgica, que se definem como 

“[...] uma prática de design cooperativo que investiga a organização do 

ambiente material” (ROTOR, [201-], tradução nossa), evidenciam a prá-

tica de uma empresa que atua desmontando cuidadosamente os edifícios 

– e reciclando-os – dentro do marco legal de exigência ambiental desse 

país. Esse nicho foi encontrado pelo grupo belga como uma alternativa que 

soluciona os problemas decorrentes da cobrança de altas taxas de impos-

tos para novos empreendimentos que gerem resíduos em seus desmontes, 

22 A promoção de campanhas para arrecadar material de reúso por doação é uma opção fre-
quente. O coletivo brasileiro Mouraria 53 adotou o slogan: “O que não serve pra você pode 
servir pra gente!”.
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provocados pela renovação imobiliária nas cidades. Tem-se, aqui, uma 

outra realidade, que nos aponta caminhos possíveis.

Nem tudo tem que ser totalmente novo; pode, sim, ser ressignificado. 

Em sua página na web, o coletivo equatoriano Taller Natura Futura se 

posiciona criticamente em relação aos processos arquitetônicos distancia-

dos da realidade e provocados a partir de uma perspectiva abstrata de futuro:

Estamos mais interessados no futuro da arquitetura do que na 

arquitetura do futuro, em redescobrir do que em descobrir, o 

compreender e adaptar-nos aos processos, estes que são gera-

dos nas ações cotidianas: materiais comuns e alternativos [ma-

téria local] convertendo-os em geradores e transformadores de 

entornos ativos, tendo como base uma releitura da nossa reali-

dade, muito mais local e contextualizada, articulando o tradicio-

nal com o contemporâneo, o natural com o artificial, o ser com a 

natureza.23 (NATURA…, [200-], tradução nossa)

Com essa prática, a simplicidade tecnológica da construção também 

possibilita o envolvimento de todos no processo, gerando uma constru-

ção participativa, elaborada a partir da realidade em que todos aportam e 

agregam suas histórias e vivências. Essa simplificação nem sempre resulta 

na diminuição da sofisticação das soluções, pois, ao agregar outras expe-

riências, ampliam-se as respostas para além da arquitetura, tornando-a 

mais rica. Ao simplificar, abre o espaço para que um maior número de pes-

soas entenda como fazer e que, ao entender, tenha condições de propor 

uma outra maneira, talvez mais fácil e econômica que a sugerida inicial-

mente, participando efetivamente da construção. 

Com certeza, estamos no caminho de uma nova consciência estética. 

A baixa tecnologia fará, nesse contexto da pequena escala em que atuam 

esses coletivos que estudamos, uma contraposição com a alta tecnologia 

23 “Nos interesa más el futuro de la arquitectura que la arquitectura del futuro, el redescubrir 
que el descubrir, el entender y adaptarnos a los procesos, estos que se generan en acciones 
cotidianas: materiales comunes y alternativos [materia local] convirtiéndolos en generadores 
y transformadores de entornos activos, teniendo como base, una relectura de nuestra reali-
dad, mucho más local y contextualizada, enlazando lo tradicional con lo contemporáneo, lo 
natural con lo artificial, el ser con la naturaleza”.
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da construção. Pelo menos nos países latino-americanos, não há a colabo-

ração para que haja uma maior distribuição da renda empregada em uma 

construção, distribuição tão necessária em nossa realidade. No entanto, 

destaca-se o fato de que ainda existe a disponibilidade de uma sofisticada 

mão de obra, que detém saberes de técnicas tradicionais, que, por sua vez, 

passam a ser acionadas e valorizadas por esses coletivos.  

A alta tecnologia, em sua lógica, trabalha para diminuir a necessidade 

de mão de obra, estabelecendo uma relação inversa entre a quantidade de 

mão de obra e a sofisticação tecnológica dos procedimentos. Em geral, o 

custo da tecnologia dos países desenvolvidos é duplamente mais relevante 

para a nossa realidade, pois não se limita apenas à aquisição da tecnologia 

propriamente dita, mas também da mão de obra especializada que a opera. 

Assim, ganha-se duplamente ao trabalhar com técnicas tradicionais, pois, 

além de fazer uma melhor distribuição de renda, menor será o impacto 

ambiental.

Figura 7 – Con Lo Que Hay: projeto Arca de Sorrir no bairro Nayón, em Quito. Centro de 
armazenamento para recicladores urbanos. Ateliê CONLOQUEHAY 9, Faculdade de Arquitetura, Design 
e Artes da Pontifícia Universidade Católica do Ecuador (Fada-Puce), 2017
Fonte: Ensusitio ([200-]).
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Ao propor a colocação da mão na massa, esses coletivos se aproximam 

– e são desejados – pelo mundo acadêmico de uma maneira inversa. Não 

pela academia propriamente, mas pelos estudantes, ávidos por praticar a 

construção. Somando-se as relações horizontalizadas – e em rede – desses 

coletivos, facilita-se ainda mais esse envolvimento. Essa mão de obra es-

tudantil funcionará pela quantidade, e não pela qualidade, em um ambiente 

em que o errar está permitido. Mais do que acertar, todos se juntam para a 

experiência do construir fazendo, espaço tão raro dentro das faculdades de 

arquitetura e ambiente de aprendizado tão necessário para o estudante se 

confrontar com a realidade do fazer arquitetônico na América Latina.

Coletivos acadêmicos, um acontecimento 
latino-americano

Na pesquisa realizada em 2018 – “Arquitetura faça você mesmo” –,24 iden-

tificamos a conexão de alguns coletivos com as estruturas universitárias e, 

diante da quantidade dessa incidência, decidimos colocá-los em destaque, 

passando a denominá-los como coletivos acadêmicos. Essa ocorrência, 

até o momento, ainda não foi registrada na realidade hispânica, apesar de 

vários membros dos coletivos espanhóis atuarem em universidades. 

Martín-Mariscal e Fernández-Valderrama (2016) sinalizam para um 

novo marco colaborativo da produção arquitetônica, que tem nos coleti-

vos seus potentes questionadores e provocadores da lógica preestabele-

cida. Ela se refere à necessidade de cobrar das instituições de ensino seu 

envolvimento nesse processo, para que o círculo se complete e se chegue a 

produzir uma evolução autêntica em nossa área. E afirma:

A inovação docente é também decisiva para a renovação dos sis-

temas pedagógicos e para construir as bases necessárias para 

que os futuros arquitetos desenvolvam capacidades para a re-

generação e adaptação às mudanças. Trata-se de um ‘despertar’ 

24 Essa pesquisa contou com apoio do bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Gustavo Machado de Azevedo, 
com o plano de pesquisa intitulado “Coletivos colaborativos / construção cidadã”, em 2019. 
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da arquitetura para a sua adaptação ao novo, que não é nem de-

veria ser incompatível com as fórmulas anteriores.25 (MARTÍN-

MARISCAL; FERNÁNDEZ-VALDERRAMA, 2016, p. 151)

Entre as conexões identificadas na América Latina, percebe-se que 

algumas unidades de ensino constituíram seus “coletivos de ação”. São 

atividades que passam a fazer parte do currículo da unidade acadêmi-

ca e funcionam como um canteiro experimental de aprendizagem, que 

se nutre do contexto. De acordo com os arranjos institucionais especí-

ficos, figurarão como: atividade de extensão ou pesquisa; disciplinas 

optativas ou obrigatórias; ou como atividades complementares. Os cole-

tivos Matéricos Periféricos, da Faculdade de Arquitetura, Planejamento e 

Design da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina; Indisciplinar, 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG); e Pei, da Faculdade de Arquitetura e Design da Universidade 

Javeriana de Bogotá, na Colômbia, são alguns desses arranjos encontrados 

na realidade estudada. No seu site, o Matéricos Periféricos (2020, tradução 

nossa) apresenta-se como:

[...] um coletivo de arquitetos e estudantes de arquitetura idea-

lizado e liderado por Ana Valderrama e Marcelo Barrale, que se 

dedica a contribuir para a equidade espacial das cidades latino-

-americanas. Suas ações consistem na coprodução de arquite-

turas participativas e de gestão sociocomunitária, orientadas a 

acompanhar aos setores populares nas disputas territoriais, am-

parar às instituições em suas atividades comunitárias, visibilizar 

as problemáticas dos bairros em emergência social e questionar 

o poder público na geração de políticas públicas inclusivas.26

25 “También es determinante a innovación docente para la renovación de los sistemas pedagó-
gicos y para construir los cimientos necesarios para que los futuros arquitectos desarrollen 
capacidades para la regeneración y para la adaptación a los cambios. Se trata de un ‘desper-
tar’ de la arquitectura para su adaptación a lo nuevo, o cual ni es ni debe ser incompatible 
con las fórmulas anteriores”.

26 “[...] un colectivo de arquitectos y estudiantes de arquitectura concebido y liderado por Ana 
Valderrama y Marcelo Barrale, dedicado a contribuir a la equidad espacial de las ciudades 
latinoamericanas. Sus acciones consisten en la co-producción de arquitecturas participati-
vas y de gestión socio-comunitaria, orientadas a acompañar a los sectores populares en las 
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Figura 8 – Matéricos Periféricos: Copa de Leche del Indu, desenvolvido com o grupo de mães unidas 
para assistir 150 crianças do bairro industrial Granadero Baigorria, em Rosário, 2014
Fonte: Matéricos Periféricos (2020).

Ainda dentro desse mesmo marco, percebemos práticas de ensino 

que se vinculam a escritórios formais de arquitetura. Geralmente, o ar-

quiteto ou o grupo responsável atua como professor na referida unidade 

de ensino. São escritórios que criam suas pernas institucionais através do 

desdobramento acadêmico. Esse é o caso: da Usina, recém-criada e vin-

culada à Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade 

da República do Uruguai, uma construção coletiva a partir do Taller de 

disputas territoriales, apuntalar a las instituciones en sus actividades comunitarias, visibilizar 
las problemáticas de los barrios en emergencia social e interpelar al poder público en la ge-
neración de políticas públicas inclusivas”.
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Danza, disciplina da mesma instituição; Con Lo Que Hay, oficina itinerante 

de carácter participativo comunitário, atuando em várias instituições de 

ensino, concebido a partir do coletivo En Su Sitio; e AtelierVivo, espaço da 

“pedagogia da realidade” vinculado a O Norte – Oficina de Criação, cons-

tituída por três professores (arquitetos) de faculdades do Nordeste brasi-

leiro, envolvendo, assim, várias instituições de ensino. Para este último:

A Pedagogia do Canteiro (ou Pedagogia da realidade) é a nos-

sa metodologia para a produção de arquitetura baseada numa 

aproximação às questões e desafios reais a partir da imersão de 

pessoas de diferentes backgrounds em um canteiro de obras. 

Essa pedagogia se transmite pelo ato do desenho e por uma se-

quência de ações ‘mão na massa’ no canteiro de obras, seguidas 

por reflexões coletivas sobre as consequências dessas mesmas 

ações. (ATELIERVIVO, c2020)

Figura 9 – AtelierVivo: Cubito, protótipo de arquitetura modular, híbrida e desmontável, 2018
Fonte: Ateliervivo (c2020).
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Como um desdobramento mais recente, temos os coletivos que, uma 

vez consolidados como tal, são convidados pelas instituições de ensino 

para ministrar disciplinas de projeto. Trata-se de oficinas de projeto es-

pecíficas, que buscam aproximar o estudante do aprender fazendo, que 

acontecem em um bom momento, diante do esvaziamento da realidade 

dos projetos político-pedagógicos assumidos atualmente pelas nossas 

instituições de ensino, e que vêm se somar aos casos anteriores para a 

abertura do ensino ao fazer aprendendo coletivamente.

Tem-se como exemplos as disciplinas Cátedra Al Borde, no Equador, 

que vem sendo ministrada há alguns anos, em várias instituições, atra-

vés de contratos temporários dos membros do coletivo; a Cátedra A77, 

que acaba de ser criada na Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

da Universidade de Buenos Aires (Fadu-UBA), para o coletivo de mesmo 

nome, em Buenos Aires, Argentina; e a Taller Natura Futura, que teve 

como resultado a Cidade Dormitório do Congresso Nacional de Estudantes 

de Arquitetura do Peru (CNEA) 2017, proposta de intervenção em Lomas de 

Collique, bairro periférico de Lima, Peru, no marco do Encuentro Nacional 

de Estudiantes de Arquitectura del Perú CNEA, realizado em Lima entre 15 

e 23 de janeiro de 2017. Natura Futura, em seu site, comenta a experiência:

Cidade Dormitório constitui uma possibilidade de contribuir 

desde o fazer arquitetônico e da academia para propor soluções 

tangíveis, uma confluência de espíritos e vontades, um momen-

to de renovação da fé do estudante e sua capacidade de gerar 

propostas válidas para seu entorno, conduzida pela aventura e 

pela prática.27 (FRANCO, 2017, tradução nossa)

27 “Ciudad Dormitorio constituye una posibilidad de aporte desde el quehacer arquitectónico y 
la academia para proponer soluciones tangibles, una confluencia de espíritus y voluntades, 
un momento de renovación de la fe del estudiante y su capacidad de generar propuestas 
válidas para su entorno, llevando de la mano la aventura y la experiencia”. 
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Figura 10 – Cidade Dormitório: módulo habitável produtivo para assentamentos informais, Taller 
Natura Futura, Encontro de Estudantes CNEA 2017 | Lima, Peru
Fonte: Franco (2017).

Essas três aproximações entre os coletivos e as instituições de ensino 

evidenciam possibilidades institucionais de processos projetuais mais co-

laborativos assumidos por parte das escolas de arquitetura, entendendo 

a arquitetura em seu campo ampliado. Correspondem a um início para a 

constituição de um novo lugar para a arquitetura na/da América Latina. 

Dentro da realidade brasileira, especificamente das escolas públicas de 

arquitetura, a nova realidade de nosso corpo discente deve ser considerada 

como uma forte aliada para a construção de processos similares. Com 50% 

de egressos da escola pública, temos uma universidade que se faz diversa 

e colorida. São egressos que chegam ávidos por participar, disputar e per-

tencer a um novo lugar em uma outra sociedade; egressos que criticam, 
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questionam e propõem outras relações espaciais – que vão além das esta-

belecidas pela arquitetura formalizada –, seja no âmbito privado, íntimo, 

ou no público, coletivo ou comum; egressos que, para além das revistas 

de arquitetura internacionais ou mesmo nacionais, estão interessados em 

tensionar, defender e ressignificar o grande território autoconstruído de 

nossas cidades e, consequentemente, as informalidades dessas relações. 

Outras realidades e novos pertencimentos sempre estiveram fora da uni-

versidade pública brasileira. Agora, fazem parte dela.

A pesquisa demonstra que o modus operandi praticado pelos coletivos, 

de um modo geral, e os coletivos de arquitetura, em específico, consolida-

-se como uma prática reproduzida do ambiente cooperativo dos hackers 

internautas, os quais, nos anos 1950-1960, estruturaram a base da inter-

net e de suas redes. Eles interferem ou, mais que isso, constituem o apren-

der fazendo, como uma demonstração da capacidade do ser humano de 

trabalhar de forma colaborativa, com a intenção de melhorar a qualidade 

de vida no planeta. Como já citado, e aqui o faço outra vez, “com a filosofia 

hacker, outra cultura se estabelece, ao enfatizarmos a paixão, o trabalho 

solidário e colaborativo como elementos socialmente necessários para a 

construção de um mundo sustentável”. (PRETTO, 2017, p. 35) Esse é um 

dos desdobramentos a serem explorados por esta pesquisa, entre muitos 

já constituídos ao longo do texto. 

O transcender do lugar de indivíduo é outro aspecto a ser explorado, 

aparecendo fortemente ao analisarmos as duas realidades – espanhola e 

latino-americana. A dureza de nossa realidade, inserida em uma continua-

da crise, aponta para uma maior resiliência da América Latina, que entende 

o lugar de borda em que se encontra e que está sistematicamente buscando, 

nas crises, as gretas do sistema para ampliar o seu espaço de ação. 

Entendemos, como sinalizador dessa realidade, a forma com que as 

relações com o tempo são estabelecidas. Os coletivos espanhóis longevos 

entram em crise e muitos se diluem, enquanto os da América Latina, via 

de regra, se reinventam. A atuação dos coletivos ao longo do tempo – rea-

lização, reconhecimento, visibilidade e premiações – empurra as indivi-

dualidades para que ocupem novos lugares. Temos, até este momento da 
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pesquisa, a hipótese de que a flexibilidade como forma de sobrevivência é 

mais cara aos latino-americanos.  

Também nos deparamos com outro desdobramento, ao prospectarmos 

o quanto estamos vinculados à produção arquitetônica dos países centrais, 

uma vez tendo vivenciado e, para alguns, superado a força da arquitetu-

ra moderna praticada na América Latina. Para Ana Durán Calisto (2011,  

tradução nossa): 

[...] no cerne do que distinguiu a arquitetura LA das práticas en-

raizadas nas tradições europeias e norte-americanas nas últimas 

décadas é que, enquanto as culturas dominantes de arquitetura 

acompanhavam de perto o paradigma científico e as inovações 

tecnológicas elevadas, os arquitetos LA permaneceram forte-

mente ligados às formas artísticas, artesanais e literárias de ex-

pressão, bem como à estética herdada do modernismo.

Nesse sentido, para a realidade brasileira, existem muitos desdobra-

mentos a serem trabalhados.

Por fim, não cabe dúvida sobre o fato de que o desempenho dos coleti-

vos sinaliza possibilidades e questiona atitudes de nossas instituições de 

ensino. Algumas ações já aparecem pela própria pressão da comunidade 

estudantil, que vivencia essas práticas, e pela sensibilidade de acadêmicos, 

que pressionam as suas escolas de arquitetura. O fenômeno “coletivos de 

arquitetura”, tão característico da virada do século XX, aponta para uma 

outra compreensão de nossa área, sem dúvida nos levando a entender, ab-

sorver e incorporar que a ação colaborativa do aprender fazendo, na forma-

ção do arquiteto-urbanista, é o passo a ser dado em direção ao século XXI.
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